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ABSTRAK 
Pertanyaan mengenai siapakah Yesus telah menimbulkan berbagai macam jawaban dari 
banyak kalangan.  Kekristenan yang Alkitabiah tetap berpegang teguh pada iman bahwa 
Yesus adalah Allah yang telah menjadi manusia.  Tetapi pandangan ini sering ditentang 
dengan sengit oleh orang-orang tertentu, sehingga mereka mengidentifikasikan Yesus 
sesuai dengan perspektif mereka.  Tetapi sayangnya bertentangan dengan Alkitab. Di 
Indonesia, salah seorang teolog yang mencoba merekontruksi ulang doktrin Kristologi 
yang Alkitabiah adalah A. A. Yewangoe.  Ia mengaggap bahwa Yesus mendapat gelar 
Ketuhanan-Nya karena tuntutan konteks, di mana pada saat itu dalam dunia Helenistik, 
setiap komunitas mempunyai dewa tertentu.  Dalam hal ini untuk menyesuaikan diri 
dengan konteksnya, murid-murid Yesus memberikan gelar Tuhan pada Yesus, sehingga 
komunitas Kristen juga sama dengan komunitas-komunitas lain yang mempunyai tuhan 
tertentu.  Selain itu, Yewangoe juga meragukan Alkitab sebagai sumber primat untuk 
mengenal Yesus yang historis.  Kristologi Yewangoe jelas bertentangan frontal dengan 
kesaksian Alkitab, yang dengan gamblang menyatakan bahwa, Yesus adalah Allah yang 
Maha Kuasa, yang menuntut penyembahan, penghormatan dari setiap orang yang 
mengikut dan mempercayai-Nya.  Pengakuan iman ini merupakan perwujudan dari 
kekristenan yang sejati, di mana setiap pandangan yang bertentangan dengan 
pengakuan iman tersebut di cap sebagai bidat oleh rasul-rasul Kristus, dan bapa-bapa 
Gereja.  Dalam penulisan skripsi ini, penulis memakai metode studi literatur. Setelah 
menganalisis pemikiran Kristologi Yewangoe, penulis dengan tegas menyatakan: 
menolak rumusan Kristologi Yewangoe.  Sebab, Yesus yang digambarkan oleh Yewangoe, 
adalah Yesus yang lain bukan Yesus yang Alkitab laporkan.  
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BAB I 
 PENDAHULUAN 

 
 Dalam bab ini, penulis akan membahas: Latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, 
metode penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

 
A. Latar Belakang Masalah   

Siapakah Kristus? Merupakan pertanyaan yang kontroversil dan menarik 
perhatian.1 Dalam sejarah keberadaan-Nya, Yesus membawa pengaruh besar bagi 
banyak orang melalui karya yang Ia lakukan; dalam pengajaran-Nya, mujizat yang 
dibuat-Nya, bahkan sampai pada Kematian-Nya di kayu salib sebagai penebus dosa 
manusia.  Namun ada pula yang percaya kepada Yesus dengan maksud tertentu.  Banyak 
orang percaya dalam nama-Nya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang 
diadakan-Nya, seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes 2:23-25;  

Dan sementara Ia di Yerusalem selama  hari raya paskah, banyak orang percaya 
dalam nama-Nya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakan-Nya. Tetapi 
Yesus sendiri tidak mempercayakan diri-Nya kepada mereka, karena Ia mengenal mereka 
semua, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepada-Nya tentang 
manusia, sebab Ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. 2 

 

Jika kita menelusuri Alkitab, sebenarnya diskusi dan perdebatan, mengenai Yesus, 
sebenarnya sudah dimulai dari Yesus sendiri.  Karena Yesus telah mengajukan 
pertanyaan kepada murid-murid-Nya “kata orang, siapakah  Anak Manusia itu?” (Mat. 
16:13).  Pertanyaan ini membuat para murid-Nya berpikir dengan serius dalam 
mengidentifikasi Yesus menurut pemahaman dan pengalamannya sendiri.  Yesus tidak 
heran atas jawaban mereka tentang diri-Nya bahwa ada yang mengatakan; Yohanes 
Pembaptis, ada yang mengatakan: Elia, dan ada pula yang mengatakan: Yeremia atau 
salah seorang dari para nabi (lih. Mat. 16:14).  Semua jawaban yang diajukan, hanya 
Simon Petrus yang menjawab dengan tegas, “Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang 
hidup!” (band. Mat. 16:16). 

Jawaban Simon Petrus yang diajukan kepada Yesus inilah, akhirnya ‘dipakai’ 
sebagai pengakuan Gereja sampai saat ini.  Pertanyaan tentang siapakah Yesus terus 
berkembang sampai dunia saat ini, sehingga muncul begitu banyak pertanyaan seputar 
tentang Yesus, seperti pertanyaan-petanyaan yang diungkapkan oleh Craig A. Evans, 
yaitu:  

Apakah Yesus memiliki anak dari Maria Magdalena? Apakah Ia seorang Sinis? 
Apakah Ia seorang Mistik atau Gnostik? Apakah Ia pura-pura mati dan menyelinap pergi 
dari tanah suci? Apakah Ia melarikan diri ke Mesir? Apakah Ia menulis surat-surat kepada 
pengadilan Yahudi dan menjelaskan bahwa semua itu hanya kesalahan, bahwa Ia tidak 
pernah menyatakan diri sebagai Anak Allah? Apakah Ia merayakan perjamuan malam 
terakhir bersama teman-teman –25 tahun setelah penyaliban-Nya? Apakah kubur Yesus 
ditemukan? Apakah Injil-injil Perjanjian Baru bisa dipercaya? Adakah sumber-sumber lain 
yang lebih baik tentang kehidupan dan ajaran Yesus? Apakah Injil adalah kisah yang asli? 
Apakah ada konspirasi yang menyembunyikan kebenaran? Sesungguhnya, apakah Yesus 
sungguh-sungguh pernah hidup?3 

 

 
1Stephen Tong, Siapakah Kristus?: Sifat dan Karya Kristus, (Surabaya: Momentum, 2001), 1. 
2Yohanes 2:23-25. 
3Craig A. Evans, Merekayasa Yesus (Yogyakarta: ANDI, 2007), xxvii. 
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Dalam perjalanan sejarah kekristenan muncul suara-suara yang membingungkan 
terdengar dari berbagai arah dalam rangka mengindentifikasi siapakah Yesus? 

Arius, menolak mengatakan bahwa, Anak sama dengan Bapa atau pun memandang 
Anak memiliki subtansi yang sama dengan subtansi Bapa.  Ia juga menolak jika Kristus 
memiliki pengetahuan yang sempurna.4  

Origenes, mengatakan bahwa Yesus dilahirkan, diperanakan, dan dihasilkan pada 
saat tertentu, ia juga menegaskan bahwa, Allah Bapa, Anak, dan Roh kudus secara abadi 
tiga “hipotesis” atau dikatakan tiga pribadi.5 

Seputar tentang Yesus, terus diberdebatkan sampai di Asia.  Ada banyak para 
teolog dan pemikir Asia yang berusaha mengindetifikasikan Kristus sedemikian rupa 
dan bahkan pada pencapaiannya mengkontekstualisasikan Kristologi dengan budaya 
dan agama-agama lain.  Sugirtharajah menyatakan; 

Gambaran-gambaran  mengenai Yesus yang di bawa masuk ke Asia, sedemikian 
rupa terbungkus dalam berbagai macam kristologi Barat, sehingga seringkali membuat 
orang mengabaikan kenyataan bahwa sebetulnya Yesus berasal dari Asia, persisnya Asia 
Barat. Hampir 1500 tahun diperlukan, sebelum bagian Asia lainnya (di luar Asia Barat) 
dapat merasakan dampak sepenuhnya dari kepribadian Yesus dan kepentingan 
pengajaran-Nya. Hanya melalui serbuan para pekabar Injil dari Barat yang mulai 
berlangsung pada abad ke-15, Asia bagian lainnya mulai mengenal Yesus.6 

 
 

Artinya bahwa, dari berbagai keberagaman budaya, agama, ras, dan suku di Asia.  
Ada beberapa teolog dan pemikir Asia ingin berusaha melepaskan diri dari teolog barat.  
Karena mereka memandang bahwa, para teolog barat yang berakar di Asia tidak mampu 
memberikan jawaban atau jalan keluar kepada umat Kristen Asia yang sarat dengan 
persoalannya yang unik. 7 

Yesus yang sebenarnya harus hadir dan menjelma dalam semua kelompok etnis di 
Asia, dalam semua agama di Asia dan semua kebudayaan di Asia. Yesus yang identik 
dengan penderitaan, perjuangan untuk meraih kemerdekaan, keadilan dan demokrasi.8 

C.S. Song dan John Hick, menyatakan bahwa pribadi kedua Allah tritunggal 
berinkarnasi bukan hanya sekali, melainkan berkali-kali, di segala tempat banyak wujud.  
Bahkan pribadi kedua Allah tritunggal ini sudah beringkarnasi sebelum Ia menjadi 
manusia dalam peristiwa inkarnasi yang dilaporkan oleh Alkitab.9  

 
Salah satu teolog Indonesia yaitu Andreas A. Yewangoe, dalam bukunya 

bermaksud menelaah bagaimana orang-orang Kristen Asia menghadapi penderitaan 
dalam situasi yang dicirikan oleh kemiskinan yang mencolok dan keberagamaan yang 
multi-wajah.  Masalah yang dihadapi yaitu bagaimana Gereja-gereja di Asia sekarang ini 

 
4F.D. Wallem,  Riwayat Hidup Singkat; Tokoh-tokoh dalam sejarah Gereja (Jakarta: BPK Gunung 

Mulia, 2003), 15. 
5Tony Lane, Runtut Pijar: Sejarah Pemikiran Kristiani (Jakarta: BPK Gunung Mulia. 2005), 18.  
6R.S. Sugirtharajah, ed., Wajah Yesus di Asia, terj. Ioanes Rakhmat (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 

2011). 1-2. 
7Persoalan konkrit teologi Asia adalah diantaranya: persoalan kemajemukan agama, persoalan agama 

yang sering diperalat demi kepentingan politik, tingkat kesenjangan antar bangsa, etnik; kemiskinan, 

kemajemukan peradaban tanpa Tuhan, dll lih. Stevri I. Lumintang. Theologia Abu-abu Pluralisme Agama: 

Tantangan dan Ancaman Racun Plurarisme Dalam Teologi Kristen Masa Kini (Malang: Gandum Mas, 2004). 

375.     
8R.S. Sugirtharajah, ed., Wajah Yesus di Asia, 227. 
9Stevri I. Lumintang. Theologia Abu-abu Pluralisme Agama: Tantangan dan Ancaman Racun 

Plurarisme Dalam Teologi Kristen Masa Kini, 159. 
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menghadapi realitas-realitas ini, apakah Gereja-gereja di Asia memberikan cukup 
perhatian pada kedua realitas ini.10 Bagaimana peranan Allah dalam sejarah khususnya 
dalam kaitan dengan penderitaan, dan penampakan Yesus Kristus dalam ranah sejarah 
sebagai wajah Allah. 

Yewangoe berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dihadapi oleh Gereja-
gereja di Asia dan berusaha melapaskan diri dari teolog barat, dengan menelaah 
refleksi-refleksi teologis dari para teolog dan pemikir Asia; yakni:   

Mengikuti pandangan A. wesseley, Yewangoe memahami sebagai maksud utama 
injil untuk masuk ke dalam penindasan sosial, politik, dan ekonomi dan situasi-situasi 
yang tidak adil, dan dari situ menawarkan pesan “pembebasan”; bahwa Yewangoe setuju 
bahwa komunikasi injil tidak dapat dipisahkan dari situasi budaya dan keagamaan 
tertentu, yakni “Inkultursi”dalam konteks inilah kabar baik harus diberitakan.11  

Pendekatan selanjutnya, Yewangoe memakai pandangan S. J. Samartha mengambil 
sistem Advaida (non-dualistis) sebagai titik tolak pendekatannya terhadap suatu 
Kristologi yang cocok untuk India.  Ia mempertahankan pandangan bahwa Kristus, di satu 
pihak dapat dihubungkan dengan Brahman (karena Ia dianggap sebagai asal-mula dari 
segala sesuatu) dan pada pihak lain, dengan dunia.12      

 
Refleksi-refleksi teologis para teolog dan pemikir Asia “Inkultursi (injil tidak bisa 

dipisahkan dari budaya dan keagamaan tertentu), dan sistem Advaida (non-dualistis), 
Kristus dapat dihubugkan dengan Brahman” yang dipakai oleh Yewangoe dalam 
menjawab pergumulan bangsa Asia.  Memang menarik, namun berbahaya, karena dalam 
pencapaiannya, Yewangoe mengharuskan gereja-gereja di Asia tetap memberitakan 
Injil.  Tetapi Injil yang dimaksudkan oleh Yewangoe adalah Injil yang diinlukturasikan 
dengan budaya dan agama.  Usaha yang dilakukan Yewangoe terhadap Injil, telah 
mengubah jati diri Injil itu sendiri. 

 Pendekatan Kristologi dengan mengkontekstualisasikannya dalam agama-agama 
dan budaya di Asia, dalam hal ini kita tidak ‘menemukan’ Kristologi.  Yang kita temukan 
justru Kristologi yang lain.  Oleh karena itu, penulis akan mengkaji pemikiran 
teologisnya, kemudian mengkritisi pemikirannya, berdasarkan kebenaran Alkitab.  
Karena,  Alkitab adalah sumber utama mengenal Yesus.   
 
B.  Rumusan Masalah 

1. Bagaimana rumusan Kristologi yang diusulkan oleh Yewangoe dalam bangsa 
Asia? 

2. Apakah rumusan Kristologi yang diusulkan Yewangoe sesuai dengan Firman 
Allah (Alkiab) atau tidak? 

3. Bagaimana Implikasinya bagi penginjilan? 
 

 
 
 
 
 

 
10A. A. Yewangoe, Theologia Crucis Di Asia:  Pandangan-pandangan Orang Kristen Asia Mengenai 

Penderitaan Dalam Kemiskinan di Asia (Jakarta: BPK Gunung mulia,1989), 1.  
11A. Wessels, “Op Weg naar een Contextuele Missiologie”, Religies in Nieuw Perspectief, penyunting: 

R. Bakker, et. Al (Kampen, 1985), hlm. 109, dikutip oleh A. A. Yewangoe, Teologi Crusis, 307.  
12A. A. Yewangoe, Theologia Crusis, 304. 
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  BAB II 

LATAR BELAKANG PRIBADI DAN PEMIKIRAN KRISTOLOGI A. A. YEWANGOE 

Di bab ini penulis akan membahas secara berturut-turut riwayat hidup, karya latar 
belakang pemikiran, latar belakang Kristologi. A. A. Yewangoe.   

 
A. Latar Belakang Pribadi 

1. Riwayat Hidup A. A. Yewangoe13 
Andreas Anangguru Yewangoe, demikianlah nama lengkapnya. lahir di Mamboru, 

Sumba, Nusa Tenggara Timur, 31 Maret 1945.  Andreas Anangguru Yewangoe menikah 
dengan Petronella Lejloh, dan mempunyai dua orang anak yang sudah dewasa: 
Yudhistira Gresko Umbu Turu Bunosoru (lahir 1972) dan Anna Theodore Yewangoe 
(lahir 1980). 

Pada 1969, Yewangoe menyelesaikan studinya di STT Jakarta, ia kembali ke 
Waingapu, Sumba dan melayani sebagai pendeta di Gereja Kristen Sumba (GKS). Pada 
1971, ia dipanggil untuk menjadi dosen untuk mata kuliah Teologi Sistematika di 
Akademi Theologia Kupang (kini telah menjadi Universitas Kristen Artha Wacana).  
Setahun kemudian, pada 1972, ia mendapat kepercayaan untuk menjadi rektor di 
sekolah itu untuk masa jabatan empat tahun.  Setelah menyelesaikan satu periode masa 
jabatannya sebagai rektor, Yewangoe dikirim ke Belanda untuk memperdalam studi 
teologinya di Universitas Vrije.  Pada 1979 ia berhasil meraih gelar doktorandus teologi 
dan kembali lagi Kupang.  Sementara itu, Akademi Theologia Kupang telah 
dikembangkan menjadi Sekolah Tinggi Teologi, dan Yewangoe pun kembali memperoleh 
kepercayaan untuk menjabat sebagai rektornya untuk periode 1980-1984.  Setelah 
periode jabatannya sebagai rektor selesai, ia kembali ke Belanda untuk melanjutkan 
studinya di universitas yang sama. Pada 1987 ia berhasil mempertahankan disertasinya 
yang berjudul Theologia Crucis in Asia: Asian Christian Views on Suffering in the Face of 
Overwhelming Poverty and Multifaceted Religiosity in Asia Disertasinya ini kemudian 
diterbitkan oleh penerbit BPK Gunung Mulia dalam bahasa Indonesia.  Sekembalinya 
dari Belanda, Sekolah Tinggi Teologi (STT) Kupang sudah berubah menjadi Universitas 
Kristen Artha Wacana. Yewangoe kembali mendapatkan kepercayaan sebagai rektor 
untuk dua periode (1990-1998). Setelah masa jabatannya habis, ia tetap mengajar 
sebagai salah seorang dosen di Fakultas Teologi. 

Pada 2001, Yewangoe pindah ke Jakarta dan menjadi dosen Teologi Sistematika di 
STT Jakarta, sambil menjalankan tugasnya sebagai salah seorang ketua PGI untuk 
periode 2000-2004.  Pada Sidang Raya XIV PGI pada 2004 di Caringin, Bogor, Yewangoe 
terpilih sebagai Ketua Umum organisasi gereja-gereja Protestan Indonesia itu untuk 
periode 2004-2009.  Sebelumnya, ia sudah dipilih sebagai Ketua PGI untuk periode 
1994-1999, dan menjadi anggota Majelis Pekerja Harian (MPH) pada periode 1989-
1994. 

Jabatan-jabatan lain yang pernah dipegang oleh Yewangoe antara lain adalah: 
Anggota Majelis Pekerja Harian (MPH) PGI (1989-1994); Penasihat Reformed 
Ecumenical Council (1992-1996); Pengurus Perhimpunan Sekolah-sekolah Teologi di 
Indonesia (PERSETIA) (1980-1984); Wakil Ketua Badan Kerjasama Perguruan Tinggi 
Kristen di Indonesia (1996-2001); Pengurus International Reformed Theological 
Institutions (IRTI), Leiden; Pengurus International Association for Promoting Christian 
Higher Education (IAPCHE), Michigan, AS; Moderator kelompok Keesaan, Teologi dan 

 
13Daftar Riwayat Hidup A. A. Yewangoe ini, dikelola dari berbagai sumber yang saling melengkapi, 

seperti: karya-karyanya dan beberapa artikelnya yang telah diterbitkan.  
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Misi dari Dewan Gereja-gereja Asia (CCA), Hongkong; Penasihat Sinode Gereja Kristen 
Sumba; Anggota Majelis Sinode Gereja Masehi Injili di Timor. 

 
2. Karya-karyanya14 

Yewangoe juga dikenal sebagai seorang penulis yang cukup produktif.  Karya-
karya sebagai berikut: Agama dan Kerukunan (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001) 
melalui buku ini, ia berusaha mencari benang merah penghubungannya adalah 
persoalan agama dan kerukunan.  Pada bab akhir dijelaskan mengenai Kontruksi Agama-
agama Memasuki Melenium Ke-3 (dari sudut pandang agama Kristen), ia mencatat 
bebrapa persoalan mengenai; kapan, di mana, dan bagaimana agama-agama muncul, 
bagaimana dengan Kekristenan?. Yewangoe menyatakan bahwa “kekristenan tidak 
boleh dipisahkan dari agama Yahudi. Agama Yahudi telah mengalami kontruksi dengan 
seiringya perkembangan bangsa Yahudi”.15  

Pada mula-mula “agama Yahudi di kenal sebagai sekte, dan makin lama makin jelas 
terjadi proses kristalisasi yang menyababkan sekte.”16; Iman, Agama, dan Masyarakat 
dalam Negara Pancasila (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002); Theologia Crucis in Asia: 
Asian Christian Views on Suffering in The Face of Multifaceted Religiosity in Asia, 1987,  
buku ini adalah hasil disertasinya, bahwa Ia meneleti bagaimana orang-orang Kristen di 
Asia memahami penderitaan dalam suatu situasi kemiskinan dan keberagamaan yang 
multi wajah.  

Yewangoe berusaha menjawab “persoalan orang-orang Asia dengan memakai 
refleksi pemikiran teologis para teolog Asia dan ia juga merumuskan Kristologinya di 
tengah-tengah realitas Asia”.17; Suara-suara yang Menyeruak Udara: Serpihan-serpihan 
Pemikiran Dipusaran Kehidupan Kekinian, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009); Teologi 
Politik: Panggilan Gereja Dibidang Politik Pascaorde Baru, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 
20013); Tidak ada Agama Negara: Satu Nusa, Satu Bangsa, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 
2009); Tidak ada Ghetto: Gereja di Dalam Dunia, (Jakarta: BPK Gunung Mulia); Civil 
Disobedience: Perkembangan Sosial atau Ketidaktaatan Warga Negara Dalam Bingkai 
Negara, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009); Tidak ada Penupang Gelap: Warga Gereja, 
Warga Bangsa, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009).  

 
B. Latar Belakang Pemikiran Kristologi A. A. Yewangoe 

  Kristologi yang diusulkan dengan menggunakan sistem “Advaida (non-dualistis) 
sebagai titik tolak pendekatannya terhadap suatu Kristologi yang cocok untuk India.  Ia 
mempertahankan pandangan bahwa Kristus, di satu pihak dapat dihubungkan dengan 
Brahman. Sekalipun pemikiran ini, adalah refleksi teologis Samartha.   

Dari semua refleksi yang diungkapkan dari para pemikir dan teolog Asia, 
Yewangaoe tidak memberikan kejelasan secara pasti, bahwa ia tidak menanggapi secara 
jelas apakah ia “menyetujui” atau “tidak” dari pandangan para teolog dan pemikir 
bangsa Asia tentang Kristus.  Tetapi yang pasti ia menjelaskan, bahwa dari semua 
refleksi teologis para teolog dan pemikir bangsa Asia, patut dikonsumsi atau perlu 
dipertimbangkan oleh para teolog lain dengan baik. “Kami berpendapat bahwa para 
teolog harus memperhitungkan semua suara ini”.18  Sebagai teolog Indonesia, Yewangoe 

 
14Diambil dari beberapa karya-karya Yewangoe yang telah diterbitkan di BPK Gunung Mulia. 

 15A. A. Yewangoe Agama-agama Dan Kerukunan,  249. 

 16 A. A. Yewangoe Agama-agama Dan Kerukunan, 251-252. 

 17A. A. Yewangoe, Theologia Crucis Di Asia, 2.  
18Ini adalah bagian dari pada respons Yewangoe terhadap refleksi-refleksi teologis yang diungkapkan 

oleh para teolog dan pemikir bangsa Asia, seperti: 1). V. chakkarai, yakin bahwa Allah menyingkapkan diri-
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juga menerapkan pemikirannya dalam bertologi di konteks Indonesia.  Terlihat dalam 
bukunya, tentang Agama-agama dan Kerukunan.  Pemikiran teologis Yewangoe terlihat 
juga dalam beberapa karya-karyanya yang lainnya. 

Dalam bukunya Agama-agama dan Kerunan, dijelaskan dalam bab 14 mengenai 
Kontrusi-kontruksi Agama-agama Memasuki Milenium Ke-3 (sudut pandang agama 
Kristen).  Yewangoe membuat suatu rumusan Kristologi sebagai Tuhan dalam konteks 
agama-agama misteri di zaman Hellenisme.  

Pemikiran Yewangoe tentang Kristus, tidak berdiri sendiri.  Ada banyak faktor 
yang mempengaruhi, bahkan ‘memaksa’ baik secara langsung maupun tidak langsung .  
Oleh karena itu, sebelum penulis mengkaji pemikirannya, penulis akan memaparkan 
terlebih dahulu, latar belakang pemikirannya meliputi: Realitas Asia dan Tokoh-tokoh 
yang mempengaruhinya dan penerapan Kristologi Yewangoe dalam konteks berteologi 
di Indonesia. 

 
1. Realitas Asia 
Asia memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan benua lainnya.  

Lumintang berpendapat, bahwa “dari semua wilayah di dunia, maka barangkali Asialah 
yang paling sulit untuk digeneralisasi”.19 Realitas Asia sangatlah kompleks secara sosial, 
budaya maupun keagamaan, secara ekonomis maupun politis.   

Menurut teolog Sri Lanka yaitu A. Pieris bahwa kemiskinan yang mencolok dan 
keberagamaan yang multi wajah, Ini merupakan denominator bersama yang ikut dimiliki 
oleh bagian lain dari “Dunia Ketiga”  (yakni, kemiskinannya), dan kedua mengacu pada 
ciri khas Asia (yakni, keberagamaannya).  Di tengah-tengah realitas Asia, jumlah orang 
orang Kristen di Asia hanya 2% dari seluruh populasi.20    

 
Sekalipun Yewangoe bukan seorang teolog Asia.  Tetapi pemikiran teologisnya 

tidak dapat dipisahkan dari realitas Asia, dengan kemiskinannya yang merajarela dan 
religiositasnya yang beraneka rupa.  Dalam realitas Asia inilah, Yewangoe berusaha 
menganalisa bagaimana orang-orang Kristen Asia memahami penderitaan dalam situasi 
kemiskinan yang mencolok dan keberagamaan yang multi-wajah dan berusaha 

 
Nya kepada orang-orang India sebagaimana halnya kepada bangsa Israel.  Bahwa mengambil konsep Hindu 
mengenai bhakti marga (jalan bakti) sebagai pendekatannya terhadap keyakinan kepada Allah melalui Yesus 

Kristus.  2). M.M.  Thomas yang memilih karma marga (jalan tindakan) sebagai pendekatannya, menghimbau 

manusia kembali kepada kemanusiaan yang didasarkan pada tindakan penjelmaan Allah dalam Yesus Kristus 

sebagai cara kelepasan dari penderitaan.  3). S.J.  Samartha memngambil sistem Advaida (non-dualistis) 

sebagai titik tolak pendekatannya terhadap suatu Kristologi yang cocok untuk India.  Ia mempertahankan 

pandangan bahwa Kristus, di satu pihak dapat dihubungkan dengan Brahman.  lih. A. A. Yewangoe, Theologia 

Crucis Di Asia, 304. 
19Lumintang, menguraikan lima hal keunikan bangsa Asia, yakni:  1). Geografis. Di Asia terdapat 

negara-negara yang memiliki wilayah yang luas, seperti Cina, India. Tetapi, ada juga yang sempit, seperti 

Singapura, Brunei, dan sebagainya. Selain itu, terdapat negara-negara yang tidak terhubungkan satu dari yang 

lain dari ‘the Asian – mainland’, sebab dikelilingi oleh air laut, seperti Filipina, Indonesia dan Jepang. 
2).Demografi. Negara-negara yang jumlah penduduknya terbanyak di dunia, berada di Asia, seperti: China, 

India dan juga Indonesia. 58 % penduduk dunia ada di Asia. 3). Ekonomi, pada umunnya negara-negara di Asia 

tergolong negara berkembang. Meskipun beberapa yang sudah maju dan dapat bersaing dengan negara maju di 

Eropa dan Amerika, misalnya Jepang, Korea Selatan, Taiwan dan Singapura. Tapi pada umumnya, masih 

miskin. Bahkan sangat miskin, misalnya, Bangladesh. 4). Politik, ada banyak ragam sistem politik di Asia, 

misalnya Parlementari, Presidensial, bahkan Monarki. 5). Agama. Asia, kaya dengan keanekaragaman agama, 

mulai dari agama pribumi dan pendatang, agama suku dan agama modern, agama mistis dan logis. Bahkan dari 

Asialah agama-agama timur ditumbuhkembangkan ke benua lain. Stevri I. Lumintang, Teologia Abu-Abu: 

Tantangan dan Ancaman Racun Plurarisme Dalam Teologi Kristen Masa Kini, 374-375. 
20A. A. Yewangoe, Theologia Crucis Di Asia, 1. 
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“menjawab pergumulan bangsa Asia dengan menelaah refleksi-refleksi teologis dari 
para teolog dan pemikir Asia”.21 

a. Kemiskinan Asia 
Secara sosial-ekonimis, mayoritas bangsa Asia adalah bangsa yang miskin.  

Ditinjau dari sudut pandang ekonomi negara Asia secara umum, negara Asia tergolong 
sebagai negara-negara yang berkembang.  Lumintang menguraikan ekonomi negara 
Asia sebagai berikut; 

(1). Jepang telah mencapai suatu level pertumbuhan yang lebih tinggi diantara 
beberapa negara-negara lain di Asia. (2). Negara-negara lain yang sudah memiliki tingkat 
ekonomi yang baik dan kuat, seperti: Korea Selatan, Hongkong, Singapura dan Taiwan. 
Meskipun sumber daya alam sangat terbatas, karena wilayah negara yang kecil. Tetapi, 
karena sumber daya manusianya sangat menonjol, maka mampu memberdayakan 
semua potensi yang terbatas itu. (3). Negara-negara yang berada dalam tingkat ekonomi 
menengah seperti Malaysia dan Indonesia. Meskipun sumber daya alamnya sangat 
mendukung, namun karena sumber daya manusianya belum dapat diandalkan, maka 
terjadilah ketidakseimbangan antara produksi dan konsumsi. (4). India, walaupun 
tergolong ‘miskin’ tetapi sudah termasuk sepuluh besar produser industrial di dunia. Di 
India, terdapat jurang yang sangat menyolok antara si kaya dan si miskin. (5). Ada 
beberapa negara di Asia yang pertumbuhan ekonominya sangat lambat, padahal 
memiliki jumlah penduduk yang besar, sekaligus miskin. Seperti, Filipina dan 
Bangladesh yang 80% penduduknya berada di bawah garis kemiskinan. (6). Berbeda 
dengan Cina, meskipun pendapatan perkapitanya kecil, tetapi telah mencapai standar  
ekonomi yang tinggi diantara jumlah penduduknya. Mereka telah berhasil memenuhi 
kebutuhan dasar penduduknya.22 
 

Uraian Lumintang, solah-olah mengkonfirmasikan keunikan bangsa Asia.  Bangsa 
Asia berbeda dengan bangsa yang lain, bahkan dalam kemiskinannya.  Sekalipun, 
kondisi yang ada, hanya 10-15 % dari seluruh penduduk Asia yang hidup 
menyenangkan, dan yang lainnya hidup dalam kemiskinan.  Oleh karena itu, muncul 
perbedaan yang menyolok antara Si miskin (mayoritas) dengan Si kaya (minoritas).  Nn.  
Nirmalak Fernando juga memberikan gambaran yang konkrit mengenai kemiskinan 
Asia, yakni: 

mereka dihisap oleh para kapitalis, yang melalui kuasanya, sangat mengendalikan pasar 
dunia.  Fernando mengisahkan bagaimana dua pertiga penduduk dunia hidup dalam 
sector pertanian.  Sebagai petani mereka mempunyai hak pemilikan.  Namun 
kenyataannya tidaklah demikian.  Mereka tidak lagi memiliki tanah, karena dipaksa 
menjual tanahnya kepada “kaum kapitalis”.  Untuk mempertahankan hidup mereka 
dipaksa bekerja dengan pemilik yang baru, mereka mendapat upah tidak mencukupi 
untuk kebutuhan hidupnya.  Dengan pekerjaan yang mereka lakukan mereka tidak 
mempunyai harapan akan asa depannya yang lebih baik.23 

 
Penyebab kemiskinan.  Ada yang memahami, bahwa orang menemukan dirinya 

dalam struktur sosial yang menindas, dari korupsi negara-negara tertentu, kemiskinan 
adalah buah dari keadaan berdosa, dan dari suatu sistem internasional yang tidak adil.  

b. Kompleksitas Agama (Religiositas) Asia  
Bangsa-bangsa di Asia adalah bangsa-bangsa yang religius. Menurut Yewangoe, 

“rasa keagamaan tertanam dalam-dalam di hati mereka sehingga keseluruhan 

 
21A. A. Yewangoe, Theologia Crucis Di Asia, 2. 
22Stevri Indra Lumintang, Teologia Abu-Abu, 376. 
23Fernando Nimelka, The Realiyu of Asian Suffering, Testimony Amid Asian Suffering (Singapore, 

1997), 9 yang dikutip oleh A. A. Yewangoe dalam bukunya, Theologia Crucis Di Asia, 9. 
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kehidupan mereka, sikap dan pemikiran mereka amat diilhami dan diarahkan olehnya.   
Dengan kata lain, kegiatan-kegiatan bangsa Asia sangat sulit dipisahkan dari 
pengalaman-pengalaman keagamaan mereka”.24  Dalam kaitannya dengan religiositas 
bangsa-bangsa Asia, Yewangoe  meneliti pemikiran Pieris, melihat “dua unsur yang 
saling melengkapi, yakni: agama kosmis dan soteriologis metakosmis”.25  Lebih lanjut ia 
menjelaskan,  

Yang dimaksud dengan agama kosmis ialah jenis agama yang ditemukan di 
Afrika dan Oseania, yang menurutnya mewakili suatu postur psikologis dasar yang 
diambil secara tidak sadar oleh homo religious terhadap misteri-misteri kehidupan, 
dimana seseorang secara ambivalen menghubungkan dirinya dengan kekuatan-kekuatan 
kosmis seperti panas, api dan gempa bumi, dalam pengertian, sesuatu yang dibutuhkan 
juga ditakuti. Khususnya di Asia, agama-agama kosmis ini secara bertahap 
didomestikasikan dan dipadukan menjadi salah satu dari tiga soteriologi metakosmis, 
yakni: Hinduisme, Buddhisme dan Taoisme, yang menawarkan suatu ‘transfenomenal 
disebrang’ sebagai summum bonum (kebaikan tertinggi), yang juga disadari sekarang 
dan di sini melalui gnosis. Agama-agama kosmis di Asia, tidak pernah muncul dalam 
bentuk murni pertamanya karena mereka tidak mempunyai soteriologi.26 

 
 

Selain Buddhisme, ada juga agama-agama lain juga dianut oleh bangsa Asia yang 
terus membawa pengaruh pada kehidupan orang-orang di Asia, yaitu Hinduisme yang 
mempermainkan dominan sekalipun Buddhisme telah lahir di sana.  dari agama-agama 
di Asia memiliki tujuan dalam pengajarannya, yaitu tentang kemanusian; kehidupan 
pribadi, moral, dan kehidupan bersama (sosial).  Selain hal-hal tersebut, agama-agama 
Asia juga mengajarkan pentunjuk-petunjuk kehidupan praktis yang harus dilakukan 
kepada para penganutnya, seperti hidup yang tidak egois dalam hal materi.  Dalam arti 
bahwa setiap orang harus memiliki hati belas kasih terhadap sesama, saling berbagi, 
menghormati satu sama lain, dan menjaga tingkah laku. 

c. Gereja di Asia 
Gereja-gereja dan orang-orang Kristen di Asia, dapat dikatakan bahwa mereka 

adalah minoritas.  Gereja-gereja Asia juga memiliki keunikan tersendiri, yakni: “pertama, 
mereka adalah minoritas ditengah-tengah penduduk Asia.  Dan kedua mereka ditantang 
oleh sesamanya yang bukan Kristen, yang memandang gereja-gereja sebagai alat 
kolonialisme dan impirialisme sebagai kekuatan Barat”.27  Dalam realita Asia sudah 
dijelaskan mengenai kounitas orang-orang Kristen di Asia dan hasil statistik di Asia 
memberikan kejelasan bahwa, meskipun pada kenyataannya agama Kristen lahir di Asia 
Barat, komunitas Kristen secara kuantitatif hanya 2% dari penduduk Asia.  Masalah 
yang dihadapi oleh gereja-gereja, bahwa kedatangan Kekristenan di Asia berbeda dari 
negara satu ke negara lainnya, namun kedatangannya terjadi bersamaan dengan tibanya 
kolonialisme dan impirialisme di Asia.  Yang terdengar memberi kesan, bahwa 
kekristenan dilindungi oleh para penguasa kolonial. 

2. Tokoh-tokoh Yang Mempengaruhi Pemikiran Yewangoe 

 
24A. A. Yewangoe, Theologia Crucis Di Asia, 17.  
25A. A. Yewangoe, Theologia Crucis Di Asia,15. 
26 Mungkin Pieris benar, bila ia berpikir tentang suatau ranah kosmis (Lokiya dalam buddhisme), yang 

merupakan tempat dimana semua kemajuan sosial-politik, teknologis dan ilmiah berlangsung, yang berbeda 

dengan ranah metakosmis (Loku’uttara), yang mencakup segala sesuatu yang mendukung pembebasan batin 

manusia. Disini nampak perbedaan jelas antara ranah kosmis dan keselamatan. Namun demikian ini bukanlah 

satu-satunya bentuk agama Asia. A. A. Yewangoe, Theologia Crucis DI Asia, 15. 
27A. A. Yewangoe, Theologia Cruci Di Asia, 21. 
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Meskipun Yewangoe adalah seorang teolog Indonesia, namun pemikirannya 
dipengaruhi oleh realitas Asia, selain itu pemikirannya juga dipengaruhi oleh beberapa 
tokoh teolog Asia.   Dalam bukunya, Theologia Chrucis Di Asia: Panadangan-pandangan 
Orang Kristen Asia Mengenai Penderitaan Dalam Kemiskinan Dan Keberagamaan Di Asia,  
tampak bahwa Yewangoe sangat dipengaruhi oleh para teolog Pluralis, seperti; Aloysius 
Pieris, seorang teolog Sri Lanka, dan sekaligus filsuf Katolik Roma yang terkenal dalam 
tulisannya telah menuangkan pemikiran-pemikirannya teologisnya (teologi 
pemerdekaan Asia).  Selain Pieris, CS. Song juga dalam pemikiran-pemikiran teologisnya 
“dalam tulisannya The Compassionate God, beliau berkali-kali menolak doktrin 
penebusan dan pemilihan terbatas”.28 Telah mempengaruhi Yewangoe, sekalipun CS. 
Song adalah seorang teolog Taiwan, yang sekarang berdiam di Amerika karena tugas 
mengajar.  “C.S. Song bukanlah Teolog Indonesia, namun pemikiran teologisnya sangat 
mempengaruhi  teolog-teolog di Indonesia”.29 Beberapa teolog terkemuka dari gereja 
arus utama di Indonesia, seperti,  A.A. Yewangoe, G. S. Gunarsa, Eben Nuban Timo, dan 
seterusnya, menjadikan pemikiran teologis Choan Seng Song sebagai acuan dalam 
berteologi di Indonesia.  Hal ini tampak dalam gaya penulisan Yewangoe.    

“Paul F. Knitter adalah tokoh teolog Kontemporer dari Katolik yang membangun 
teologi agama bertolak dari rumusan Konsili Vatikan II”.30 “Pemikiran Knitter juga 
mempengaruhi penulisan Yewangoe, tampak dalam karyanya yang berjudul Agama-
agama Dan Kerukunan”.31 

 Selain dari teolog-teolog Asia yang mempengaruhi pemikiran Yewangoe, dari 
beberapa filsuf, telah mempengaruhi pemikiran teologis Yewangoe, seperti; John 
Harwood Hick tokoh filsafat dari Inggris dan, sedangkan Stanley Jedidiah Samartha adalah 
seorang teolog Asia sekalipun Ia berasal dari India selatan.  Dan kini Samartha menjadi menjadi 
Guru Besar Sejarah Agama dan Filsafat di United Theological College, Sempore, Bengal Barat.  “Ia 
adalah salah satu murid dari Reinhold Niebuhr, Paul Tillich, C. H. Dodd, Oscar Cullmann dan Carl 
Barth.  Samrtha terkenal sebagai pelopor yang menganjurkan sikap kontekstual Kristen dalam 
dialog antaragama”.32 

3. Kelompok  Inklusivis 
jika eksklusivisme mengatakan bahwa kalau hanya  Kristuslah kebenaran dan 

Juruselamat, itu berarti mengesampingkan semua agama lain sebagai alat kebenaran 
atau keselamatan, maka sebaliknya inklusifisme mengajukan argumentasi, pada 
akhirnya segala kebenaran adalah kebenaran Allah, dan karena itu Kristus harus 
mencangkup semua yang benar dalam agama lain.33    

 

Kebenaran dan kebaikan bagi kaum inklusiv, “dapat kita lihat dalam agama lain.  
Posisi inklusivisme merupakan perkembangan dari posisi universalisme”.34  Sejak tahun 
1960-an telah berkembang sangat luas dan mengalami banyak  perubahan yang 
dikondisikan dengan konteks budaya dan trend-trend teologis yang muncul pada masa 

 
28Song mengatakan, Bahwa kasih Allah adalah bukan hanya untuk sebagaian orang (umat pilihan), 

melainkan untuk semua orang, lih Stevri Indra Lumintang, Theologia Abu-Abu: Pluralisme Agama, 570.  
29Stevri Indra Lumintang, Theologia Abu-Abu: Pluralisme Agama, 306. 
30Stevri Indra Lumintang, Theologia Abu-Abu: Pluralisme Agama, 84.   
31Di bab 12, Yewangoe telah membuat rumusan tentang Keunikan Kristus Dan Kemajemukan Agama-

agama yang dibangun berdasarkan pemikiran Paul Knitter dalam bukunya,No Other Name? A Critical Survey Of 

Christian Attitudes Towards The World Religions.  Lih, dalam bukunya, A. A. Yewangoe, Agama-agama Dan 

Kerukunan (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001), XXi. 
32Nicolas J. Woly, Perjumpaan Serambi Iman: Suatu Studi Tentang Pandangan para Teolog Muslim 

dan Kristen Mengenai Hubungan Antaragama (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008), 467-470. 
33Chris Wright, Tuhan Yesus Memang Khas Unik: Jalan Kesematan Satu-satunya (Jakarta: YKBK, 

2003), 27.  
34Stevri Indra Lumintang, Theologia Abu-Abu: Pluralisme Agama, 211. 
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kini.  Menurut Lumintang,  “Salah satu trend teologis yang berkenaan dengan sikap 
agama Kristen dengan agama-agama lain dalam konteks masyarakat majemuk ialah 
inklusivisme”.35  Dalam perkembangan dengan perjalanan sejarah Gereja, inklusivisme 
telah berubah menjadi banyak variasi, Lumintang telah mengidentifikasikan 
inklusifisme ini dalam beberapa aliran, yaitu: 

a. Universalisme Liberal ialah percaya bahwa Yesus mati untuk untuk semua orang, 
Yesus menyelamatkan semua orang tanpa terkecuali.  Pandangan ini dikenal sebagai 
pandangan Universalisme Klasik. 

b. Inklusivisme yang Kristosentris semua manusia diselamatkan oleh Allah melalui 
Kristus, dan Kristus ada di semua agama dan budaya. 

c. Inklusivisme yang Universalis: keselamatan adalah ditawarkan kepada semua orang.  
Karena Allah mengasihi semua orang tanpa terkecuali.36 

 
Dari ketiga Iklusivisme yakni; Universalisme Liberal, Inklusivisme yang 

Kristosentris, dan Inklusivisme yang Universalis, semua pada hakekatnya adalah sangat 
dekat dengan pluralisme.  Salah satu alasan yang kuat mengenai pernyataan tersebut 
yaitu, karena memiliki sikap menerima semua bentuk dan hasil penafsiran tentang iman 
dalam Gereja dan semua kebenaran Allah di luar kekristenan. 

Lumintang menyajikan lebih jauh mengenai “masing-masing pandangan yang 
terbilang dalam kubu inklusivisme diawali dengan pandangan Liberal dengan posisi 
dengan posisi Universalismenya”.37      

a. Universal yang Liberal,  Luminbtang beragumentasi, bahwa “Universalisme 
dibangun di atas dua dasar teologi Kristen, yaitu pertama, pemikiran biblikal baik 
Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, bahwa makksud Allah tidak dibatasi hanya 
pada satu bangsa saja, tetapi seluruh dunia”,38 “kedua keyakinan bahwa semua manusia, 
tanpa terkecuali, akan diselamatkan. Tokoh pertama sebagai pencetus Universalisme 
ialah Clement dari Aleksandria, yang mengajarkan bahwa pada akhirnya semua manusia 
akan diselamatkan”.39 

b. Inklusivisme yang Kristosentris, pandangan ini adalah “pandangan yang 
sangat dekat dengan pluralisme, atau paling tidak, pandangan ini adalah menjadi 
pendukung atau penyebab bangkitnya pluralism”.40 Lumintang mengatakan, bahwa 
“Yesus Kristus adalah wahyu yang universal bagi seluruh umat  manusia.  Kristus 
dipercayai sebagai pusat dari semua agama”.41  Kelompok ini biasanya dianut oleh para 
teolog Katolik, pada sebelumnya yang memiliki sikap eksklusif yang mengatakan di luar 
gereja tidak ada keselamatan.   

 
35Stevri Indra Lumintang, Theologia Abu-Abu: Pluralisme Agama, 211. 
36Stevri Indra Lumintang, Theologia Abu-Abu: Pluralisme Agama, 211-212. 
37Stevri Indra Lumintang, Theologia Abu-Abu: Pluralisme Agama, 213. 
38Ide ini berkenaan dengan janji Allah terhadap Abraham, yaitu janji untuk berkat bagi seluruh dunia 

(Kej. 12:1-3).  Orang kafir akan datang menyebah Allah Israel di Bukit Sion, (Yes. 2:1-5), keselamatan akan 

menjangkau keluar dari Israel masuk ke dunia kafir (Mal. 1:11), begitu juga dengan Perjanjian Baru mengenai 
penjangkauan misi pada dunia kafir (Rm. 3:27-30, 10:12-13); N.T. Wright, “Univeralism,” new Dictionary of 

Theology, Edited by Sinclair B. ferguson, 702, dikutip oleh, Stevri Indra Lumintang Theologia Abu-Abu: 

Pluralisme Agama, 213. 

 39F.L Cross & E.A. Livingstone (Ed.), the oxford Dictionary of Christian Chuch, (New York: oxford 

University Press, 1974), 303.  
40Harus dibedakan dengan model pendekatan Kristologi yang eksklusif, dianut oleh para teolog Injili 

dan di dasarkan pada otoritas Alkitab dan formula Chalsedon serta penyertaan Petrus  bahw a semua orang akan 

bertekuk lutut dan mengakui bahwa Dialah Tuhan (Kis. 10:36), Stevri Indra Lumintang, Theologia Abu-Abu: 

Pluralisme Agama, 214.     
41Stevri Indra Lumintang, Theologia Abu-Abu: Pluralisme Agama,215. 
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Tetapi sejak konsili Vatikan II pada tahun 1960-1965 telah berubah posisi menjadi 
inklusif  yang memutuskan bahwa, kebenaran bukan hanya milik orang Kristen saja, 
tetapi milik semua orang, semua agama apa pun.  Cross dan Livingtons menyatakan 
bahwa, “Tokoh pencetus Inklusivisme adalah Karl Rahner”42  

Peralihan eklusivisme ke inklusivisme, terjadi karena seorang tokoh yang bernama 
Karl Rahner, yang telah mecantumkan pemikiran teologisnya pada konsili vatikan II, 
Knitter mengatakan bahwa “Rahner datang ke Universitas Gregorian pada tahun 1965, 
sebagai guru besar tamu, ia telah meletakan dasar-dasar pemikiran teologis bagi 
pandanganVatikan II yang baru dan positif tentang agama-agama lain”.43 Rahner 
mengatakan bahwa “umat Kristen tidak hanya dapat tetapi harus memandang agama-
agama lain sebagai ‘sah’ dan sebagai ‘jalan keselamatan’”.44  Pemikiran Rahner menarik 
perhatian bagi banyak orang, dan salah satu tokoh yang mengikikuti pemikirannya 
adalah Paul F knitter.  Kniter mengatakan, bahwa “bagi saya penegasan ini merupakan 
hembusan udara segar yang membebaskan.  Membebaskan saya dari kesombongan 
tanpa dasar tentang pernyataan agama Kristen sebagai agama satu-satunya agama yang 
sejati”.45   Oleh karena itulah “Paus Yohanes XXIII tidak hanya membuka jendela yang 
lama terkunci dalam Gereja Roma, tetapi sekaligus juga mengetuk tembok-tembok dan 
secara mengundang pembaharuan atas model dan kebiasaan yang lama”.46 Dengan hal 
ini Knitter mengatakan bahwa, pada  tanggal 11 oktober 1962 merupakan saat yang 
menggembirakan dan penuh harapan”.47    

Lumintang mengatakan bahwa, “Hans Kung juga salah satu dari tokoh 
Inklusivisme setelah Rahner, kemudian ditumbuh-kembangkan oleh M.M. Thomas, 
Raymundo Panikkar, dan Stanley Samartha dari India.”48  Pandangan Rahner diulas oleh 
Victor Tanja untuk  menegaskan mengenai sikap Inklusif dengan pendekatan 
Kristosentris, bahwa: “Pengkabaran Injil haruslah menjadi usaha untuk menyadarkan 
orang-orang beragama lain tentang hadirnya Kristus di tengah mereka, bukan 
mempertobatkan mereka”.49 Karl Rahner bertolak dari pandangan bahwa,  

Tuhan adalah kasih (1 Yoh 3:8).  Itu berarti, Tuhan mau merangkul dan 
menyelamatkan semua manusia. Jika tidak demikian, maka Ia bukan lagi kasih”. Jika Tuhan 
mau supaya semua manusia diselamatkan, maka Ia akan bertindak melakukan apa saja 
yang perlu agar maksudnya tercapai. “Bertindak” dan “melakukan” berarti Tuhan 
menyatakan diriNya kepada semua orang. Tuhan membuat diriNya hadir. Ia juga 
memampukan setiap orang mengalami realitas kehadiran Tuhan dalam bentuk rasa damai 

Pandangan Inklusiv ini telah tertanam dalam diri Yewangaoe yang telah 
terungkap dari pemikirannya dalam usaha membangun suatu kerukunan antar umat 
beragama satu dengan yang lain.50 

 
42F.L Cross & E.A. Livingstone (Ed.), the oxford Dictionary of Christian Chuch, 12. 

 43Paul F. Knitter, Satu Bumi Banyak Agama: Dialog Multi-Agama dan Tanggung Jawab Global, 

(Jakarta; BPK Gunung Mulia, 1995), 7.  

 44Paul F. Knitter, Menggugat Arogansi Kekristenan (Jogyakarta: KANISIUS, 2005), 32.  
 45Paul F. Knitter, Menggugat Arogansi Kekristenan, 32. 

 46Paul F. Knitter, Menggugat Arogansi Kekristenan 31  

 47Paul F. Knitter, Menggugat Arogansi Kekristenan, 31.  
48Stevri Indra Lumintang, Theologia Abu-Abu: Pluralisme Agama, 215. 
49Victor Tanja, Gereja dan Umat Beragama Lain: fundamentalisme dalam Agama-agama, diedit oleh 

Soetarman (Jakarta: BPK Gunung Mulia1992), 48. 
50Kerukunan tidak boleh dijadikan alasan untuk menindas atau menyembunyikan kebenaran.  

Kerukunan tidak terwujud ketika masing-masing memutlakkan kebenarannya sendiri.  Kerukunan sejati 

terwujud ketika semua pihak (agama) secara bersama-sama secara interaktif  mencari  kebenaran bersama yang 

lebih tinggi-kebenaran Allah. lih, A. A. Yewangoe Agama-agama Dan Kerukunan, 33.    
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C. Pemikiran Kristologi Yewangoe 
Kristologi yang diusulkan oleh Yewangoe dalam menjawab pergumulan bangsa 

Asia akan  penderitaan kemiskinan dan keberagamaan yang multiwajah, Ia memakai 
refleksi teolog dan pemikir Asia seperti, V. Chakarai, M.M Thomas, dan S.J. Samartha.   

Yewangoe mengatakan bahwa “Chakarai memakai Kristologi sebagai titik tolak 
dalam berteologi, hal ini didasarkan pada keyakinan Chakarai bahwa manusia tidak 
dapat mengenal Allah tanpa pertama kali mengakui Kristus”.51  Chakarai yakin bahwa 
Allah telah mengungkapkan diri-Nya kepada orang-orang India sebagaimana halnya 
kepada bangsa Israel, Chakarai “mengambil konsep Hindu mengenai bhakti Marga (jalan 
bakti) dan Sang Avatar (penjelmaan) sebagai pendekatannya terhadap keyakinan 
kepada Allah melalui Yesus Kristus”.52   

Bagi Chakarai Yesus yang historis adalah Avatar ilahi bagi kita.  “Avatar bukanlah 
sesuatu yang statis, namun sebaliknya ia bersinambung dari satu tahap ketahap 
berikutnya, dari yang historis kepada yang spiritual, dari yang lahir kepada yang batin, 
dan dari yang sementara kepada yang kekal”.53 Cahakarai mengatakan bahwa “avatar 
hanya muncul pada masa-masa krisis, misal, dalam situasi ketidakadilan atau 
penindasan”.54  

“Titik tolak teologi Thomas bahwa Yesus Kristus yang adalah Allah-manusia, atau 
lebih tepatnya Allah-untuk-manusia”.55  Thomas memilih “Karma Marga (jalan 
tindakan) sebagai pendekatannya, menghimbau manusia untuk kembali pada 
kemanusiaan yang didasarkan pada tindakan penjelmaan Allah di dalam Yesus Kristus 
sebagai cara kelepasan dari penderitaan”.56   

Samartha, mengambil Kristologi sebagai titik tolak dalam pemikiran 
teologisnya.  “Ia memahami bahwa tugas gereja di India adalah 
mengkontekstualisasikan Yesus Kristus dalam usahanya untuk mengakui dan 
menjelaskan pribadi dan pekerjaannya”.57   

Samartha mengambil sistem Advaida (non dualistis) sebagai titik tolak 
pendekatannya terhadap suatu Kristologi yang cocok untuk India.  Ia mempertahankan 
pandangan bahwa Kristus, di satu pihak dapat dihubungkan dengan Brahman (karena ia 
dianggap sebagai asal dari segala sesuatu) dan pada pihak lain dengan dunia.58   

 

Samartha mendasarkan pandangannya pada kenyataan bahwa “dalam 
Uphanishad, Brahman kadang-kadang digambarkan sebagai nirguna (tanpa sifat), 
kadang-kadang sebagai saguna (mempunyai sifat)”.59   

1.  Ketegangan antara “Pembebasan” dan “Inkulturasi”. 

Mengikuti A. wessels, kami memahaminya sebagai maksud utama Injil untuk 
masuk kedalam penindasan sosial, politik, ekonomi dan situasi-situasi tidak adil dan dari 
situ menawarkan pesan pembebasan; kami pun setuju bahwa komunikasi Injil tidak 

 
51A. A. Yewangoe, Teologi Crucis di Asia, 64. 
52A. A. Yewangoe, Teologi Crucis di Asia, 304. 
53A. A. Yewangoe, Teologi Crucis di Asia, 66. 

 54 A. A. Yewangoe, Teologi Crucis di Asia, 67. 
55A. A. Yewangoe, Teologi Crucis di Asia, 91. 
56A. A. Yewangoe, Teologi Crucis di Asia, 304. 
57A. A. Yewangoe, Teologi Crucis di Asia, 103.  
58A. A. Yewangoe, Teologi Crucis di Asia, 304. 

 59 A. A. Yewangoe, Teologi Crucis di Asia, 115. 
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dapat dipisahkan dari situasi dan budaya dan keagamaaan tertentu yakni “Inkulturasi” 
dalam konteks inilah pesan Kabar Baik harus diberitakan.60 

Yewangoe memakai pendapat Pieris dalam mendukung pernyataan ini, bahwa 
“pembebasan dan Inkulturasi harus dihadapi secara serius, bila teologi ingin menjadi 
teologi yang benar-benar Asia”.61 “inkulturasi dipahami sebagai, upaya untuk membuat 
pesan keagamaan dapat diterima dan melalui kebudayaan setempat”.62 Dalam bentuk 
ini, Yewangoe mengkontektualisasikan Injil dengan budaya dan keagamaan tertentu, 
demikian juga dengan pembebasan Asia tidak dapat dibangun tanpa meneliti buddhisme 
Asia sebagai ungkapan religiositas manusia. 

2. Allah sebagai Allah yang Menderita 

Kehadiran Allah dalam sejarah manusia dalam bentuk Allah yang menderita 
merupakan faktor yang amat kuat baik dalam jalan aksi aupun jalan kontemplasi.  
Yewangoe berpendapat bahwa “dalam teologi Minjung Allah dipandang sebagai Allah 
yang ikut menderita, yang menganggap serius penderitaan sebagai akibat dari 
ketidakadilan, kekerasan dan penindasan”.63  “Allah hadir dalam kesusahan dan 
kesengsaraan manusia juga ditekankan oleh M.M. Thomas, yang melihat pada wajah 
Kristus yang menangis”.64 Dalam terang situasi penderitaan di Asia, Yewangoe 
menekankan bahwa “Allah ikut menderita dapat dipahami karena hal ini mewujudkan 
wajah Allah yang simpatik, yang dipertahankan di sini adalah hubungan antara kuasa 
Allah dan kemungkinan-Nya untuk menderita”.65  

3. Terhadap status Yesus 

  Terhadap status Yesus yang historis, Yewangoe telah menekankan bahwa 
“sulit dan terlalu banyak resiko, bila kita menggunakan kisah-kisah Injil untuk seolah-
olah menemukan Yesus yang historis”.66 Yewangoe mengakatan demikian atas dasar 
yang kuat, baginya “bukanlah suatu kebetulan bahwa ada jurang yang senyap antara 
kehidupan Yesus pada usia dua belas tahun dan permulaan pelayananya pada usia tiga 
puluh tahun”.67 Ia mengambil suatu kesimpulan bahwa penulis Kitab-kitab Injil 
tampaknya tidak berminat terhadap jurang ini (usia Yesus dari dua belas sampai tiga 
puluh tahun).  Yewangoe memperkuat pernyataannya dengan memakai pendapat dari 
Warner Herenberg, dalam kaitan ini mengatakan, bahwa “apa yang orang tulis tentang 
Yesus empat puluh sampai tujuh puluh tahun setelah kematian-Nya bukanlah suatu 
laporan historis, melainkan suatu kesaksian iman”.68 Yewangoe menaggapi pernyataan 
warner, bahwa Yesus tetap punya hubungan dengan fakta-fakta historis.  namun di satu 

 
60A. A. Yewangoe, Teologi Crucis di Asia, 307.   
61A. A. Yewangoe, Teologi Crucis di Asia, 307. 
62Stenly R. Paparang. Kamus Multi Terminologi: Sebuah Kamus Dengan Sebuah Bahasa, (Jakarta: 

DELIMA, 2013), 478. 
63A. A. Yewangoe, Teologi Crucis di Asia, 163 
64A. A. Yewangoe, Teologi Crucis di Asia,  321.  
65Yewangoe mengungkapkan, bila teologi di Asia ingin setia kepada Allah yang pengasih, maka teologi 

ini harus bebarengan memperhitungkan kedudukan Allah sebagai “yang ikut menderita” dan kepemimpinan 

Allah dalam sejarah.  A. A. Yewangoe, Teologi Crucis di Asia, 343. 
66A. A. Yewangoe, Teologi Crucis di Asia, 356. 
67A. A. Yewangoe, Teologi Crucis di Asia, 355. 
68Warner Harenberg, Jesus en de Kerken, Bijbel Kritiek en Confessie (Baarn, 1966), 11 dikutip oleh,  A. 

A. Yewangoe, Teologi Crucis di Asia, 355.  
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sisi lain, ia memahami bahwa “ada keberatan-keberatan terhadap pernyataan, Yesus 
yang historis berdasarkan kitab Injil”.69   

 Sebagai contoh, Yewangoe mengambil pernyataan: “Yesus berdiri pada 
pihak kaum miskin”.  Hal ini sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab Injil, bahwa 
Yesus solider dengan kaum miskin, Ada beberapa referensi ayat Alkitab yang dipakai 
untuk mendukung pernyataannya, yaitu:  

Dalam kotbah di Bukit, Yesus menyebutkan kaum miskin berbahagia (Mat. 5:3). 
Yesus sendiri memang miskin.  Ia tidak mempunyai tempat tidur, Ia tidak mempunyai 
tempat untuk dilahirkan (Luk. 2:7), Ia tidak mepunyai untuk membaringkan kepala-Nya 
(Mat. 8:20; Luk. 9:58).  Singkatnya seperti yang dikatakan  oleh Coen 
Boerma,kemiskinan-Nya adalah total dan dasariah.  Namun di pihak lain, kita pun 
mendengar bahwa Yesus diundang oleh orang-orang kaya untuk makan bersama mereka 
(misal undangan Simon, Luk. 7:36-50), juga menarik jika kita mencatat bahwa ketika Ia 
meninggal, Yesus dikuburkan di sebuah pemakaman kepunyaan orang kaya (Mat 27:57-
61; Mark. 15;42-47; Luk. 23:50-56; Yoh. 19:38-42).70 

 Dengan referensi ayat Alkitab mengenai keberatan-keberatan Yesus yang 
historis berdasarkan kitab Injil, Yewangoe mengambil kesimpulan bahwa “tampaknya 
masih ada banyak hal-hal yang tersembunyi (misteri) di sekitar Yesus yang tidak dapat 
ditemukan dalam sejarah.  Ini dianggap sebagai suatu keunikan Yesus dan harus 
diuraikan lebih lanjut”.71 

a. Sebutan Yesus sebagai Mesias dan Tuhan   

Dalam bukunya, yang berjudul Agama-agama dan Kerukunan, di bab dua belas, 
Yewangoe memulainya dengan pembahasan tentang; kontruksi Agama-agama memasuki 
millenium ke-3 (sudut panadang Agama Kristen). Ia memahami bahwa “kekristenan tidak 
boleh dilepaskan dari Yahudi yang melatarbelakanginya.  Dan kekristenan juga dianggap 
sebuah agama sinkretis (campuran) antara unsur-unsur Yudaisme dengan pengaruh 
Mesir, Babilonia, Kanaan, dan Zoroaster serta filsafat Hellenisme yang dikaitkan dengan 
tokoh Yesus Orang Nazaret”.72 “Agama Yahudi telah mengalami Kontruksi seiring dengan 
tuntutan perkembangan bangsa Yahudi itu sendiri”.73 Dalam masa-masa perkembangan 
belakangan Yudaisme, muncullah kekristenan dan kekristenan sangat dikaitkan dengan 
Yesus Orang Nazaret, sebab bagi keristenan, Yewangoe menyatakan bahwa “tokoh Yesus 
adalah Mesias yang dijanjikan dalam PL pada saat yang sama Yesus menampilkan diri-
Nya sebagai nabi Yahudi”.74  Yewangoe berpendapat bahwa, makin lama makin jelas 

 
69Penulis melihat ungkapan Yewangoe ter hadap pernyataan Warner, bahwa sudah tentu itu tidak berarti 

bahwa Yesus tidak punya hubungan apapun dengan fakta-fakta historis dan dengan demikian mengubah menjadi 

semacam legenda. lih,  A. A. Yewangoe, Teologi Crucis di Asia, 355. 
70 A. A. Yewangoe, Teologi Crucis di Asia, 356. 
71A. A. Yewangoe, Teologi Crucis di Asia, 356. 
72A. A. Yewangoe Agama-agama dan Kerukunan, 249.   
73Ketika bangsa ini telah kembali ke tanah Perjanjian atas dasar dekrit Raja Cyrus (539), kita melihat 

berbagai kontrusi dilakukan. Yerusalem merupakan symbol kehadiran Yahweh dibangun kembali.  Bait Allah 

direkontruksi dan agama Yahudi menjadi kuat, selain itu terdapat juga beberapa pemikiran dan praktik agamawi 

dalam masa-masa pasca penawanan (terlihat terentang antara permulaan kembalinya Israel sampai timbulnya 

kekristenan) terdapat berbagai kontruksi dalam Yudaisme. Terlihat dalam aspek-aspek luar Yudaisme, seperti 

adat kunu sunat diberikan penekana baru, hari sabat dengan penekanan pada larangan untuk berpergian pada 

hari itu, dan tuntutan-tuntutan tentang persiapan makanan yang halal dan segala aturan diet juga mendapat 

perhatian, lih A. A. Yewangoe Agama-agama dan Kerukunan, 250. 
74A. A. Yewangoe Agama-agama dan Kerukunan, 251.  
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kekristenan menyebabkan “sekte” dan memisahkan diri dari Yudaime, hal (sebuah 
kontruksi) dapat terlihat dalam hal-hal berikut: 

1.  Yesus sebagai Mesias Yahudi    

Menurut Yewangoe “Yesus sesungguhnya dipercayai sebagai Mesias Yahudi.  
Tetapi makin jelas justru di sinilah letak perbedaan besar dengan agama Yahudi yang 
tidak mengakui Yesus sebagai Mesiasnya”.75 Yang menjadi ‘perbedaan’ besar dengan 
agama Yahudi adalah, Mesias yang hadir di tengah-tengah agama Yahudi berbeda Mesias 
yang orang Yahudi inginkan.  Karena dianggap Mesias yang hadir tidak memenuhi 
kebutuhan bangsa Yahudi. 

2. Yesus sebagai Tuhan     
Ketika kekristenan beralih ke daerah-daerah yang berkebudayaan Yunani, gelar 

Yesus berubah menjadi Tuhan (Yunani: Kurios).  “Sedangkan dalam agama-agama 
misteri di zaman Hellenisme ilah (dewa) disebut sebagai ‘Tuhan’ yang berarti bahwa 
para penyembah adalah hamba dari ilah yang disembah itu”.76 Dalam kebudayaan 
mereka biasa ilah yang mereka sembah itu menyelamatkan, melindungi dan 
membimbing mereka melalui pintu kematian menuju kebakaan.  Mengenai Yesus 
sebagai Tuhan dalam konteks ini, Yesus disamakan dengan ilah (dewa) dalam 
kebudayaan Hellenisme.  Hal ini dilakukan karena tuntutan konteksnya. 

 
b. Menurut Kamu Siapakah Aku Ini? 
Yewangoe menulis pertanyaan tentang Yesus “Menurut Kamu Siapakah Aku ini? 

menyatakan secara terang-terangan bahwa laporan Injil Yohanes berbeda laporan Injil 
Matius mengenai pengakuan Petrus tentang Yesus”.77 Bagi Yewangoe perbedaan ini 
bukanlah suatu kebetulan, namun adanya situasi khusus.  Yewangoe menunjukan bukti 
ketidakkeseragaman Injil Matius dengan Injil Yohanes terlihat dalam ucapan Petrus dari 
kedua Injil yaitu; dalam Injil Yohanes, Yohanes mencatat pengakuan Petrus terhadap 
Yesus, bahwa “Engkau adalah Mesias” sedangkan dalam Injil Matius, Petrus 
mengatakan “Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup”.  “Pemahaman orang 
tentang Yesus adalah bergantung pada pilihan orang terhadap Yesus Kristus 
berdasarkan ingatan yang mengacu pada pra-eksistensi Yesus”.78  Yewangoe 
menyimpulkan “bahwa kitab Injil ini tidak relevan dengan orang-orang Kristen sekarang 
ini”.79      

D. Relasi Kristologi Yewangoe dan Realitas Asia  
Di sini, penulis mengamati bahwa ada hal-hal yang menarik dari pemikiran 

Kristologi yang dirumuskan Yewangoe dan kaitannya dengan realitas Asia yang penuh 
dengan keanekaragam agama, budaya, dan penderitaan karena kemiskinan, bahwa 

 
75A. A. Yewangoe Agama-agama dan Kerukunan, 252.  
76Yesus ditampilkan pada dunia non Yahudi, sebagai Tuhan yang bangkit ketimbang ketimbang hanya 

sebagai Mesias Yahudi. Dengan demikian menjadi nyata bahwa suatu suatu kontruksi dilakukan yang 
disebabkan oleh tuntutan konteksnya, dan sekaligus juga mempergunakan kontruksi yang sudah ada serta 

menstransformasikannya. lih A. A. Yewangoe Agama-agama dan Kerukunan, 252.  
77A.A. Yewangoe, “Menurut Kamu Siapakah Aku Ini?: Orang Asia Mencari Wajah Yesus Kristus, 

Konteks Berteologi di Indonesia, diedit oleh Eka Darmaputra, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1997), 279-280.  
78Yewangoe memakai pandangan teolog Sri Lanka dalam mempertajam pemikirannya, Yakni Wesley 

Ariarajah, ia berpendapat bahwa laporan dari kesadaran di antara para pengikut Yesus… dan cerita-cerita 

Perjanjian Baru adalah perjuangan-perjuangan untuk menjelaskan ini dalam terminology-terminilogi iman 

mereka sendiri dan dalam batas-batas agama dan kebudayaan masa mereka. Lih, Stevri Indra Lumintang, 

Theologia Abu-Abu: Pluralisme Agama,114-115. 
79Stevri Indra Lumintang, Theologia Abu-Abu: Pluralisme Agama, 115.  
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Yewangoe bukan hanya sebagai tokoh pluraris saja, tetapi ia juga sebagai orang yang 
inklusiv.   

Gerakan baru yang dibuat kaum  Pluraris dan inklusiv adalah, “merumuskan suatu 
paradigma baru tentang misi yaitu dari misi sebagai penginjilan kepada misi sebagai 
kemanusiaan”.80 Paradigma baru yang dirumuskannya, yakni; “misi penyelamatan 
manusia dari dehumanisasi dan misi dan orang-orang yang tidak seiman, adalah 
persekutuan bersama dan pencarian kebenaran bersama melalui dialog”.81 Song 
mengatakan, “perjumpaan yang sejati dengan orang  lain, kepercayaan dan ideologi lain 
menemukan bahwa ada jalan lain untuk mengenal kebenaran dari pada apa yang kita 
pelajari”.82 Selain itu Song juga merumuskan suatu tujuan dialog, bahwa “untuk 
membangun persekutuan diantara semua  manusia tanpa memandang perbedaan latar 
belakang agama, ras, budaya.  Tujuan ini juga menjadi tujuan DGD serta PGI”.83   

Tujuan ini juga dipakai oleh Yewangoe, khususnya dalam perhatiannya untuk 
menjawab pergumulan bangsa Asia.  suatu usaha yang dilakukan oleh Yewangoe adalah 
mengusulkan Kristologinya yang benar-benar Asia (kontekstual) di tengah-tengah 
realitas Asia (yang penuh dengan kemiskinan dan keberagamaan) yang mencolok.  Selain 
itu, “ia juga memakai refleksi-refleksi pemikiran teologis dari teolog Asia”.84  Hal ini 
dilakukan agar mampu menjawab pergumulan (mampu memenuhi kebutuhan) 
orang-orang Asia dalam menghadapi penderitaan karena kemiskinan dan 
keberagamaan yang multi wajah.   

Yewangoe juga menerapkan pemikiran teologisnya dalam konteks Indonesia dan 
usaha yang dilakukannya adalah, merumuskan misi dialog antar agama.  Dalam 
kontek ini penulis menganalisa suatu karya Yewangoe yang berjudul Agama-agama 
dan kerukunan.  Bahwa, ia menyatakan, “kalau benar inti pmberitaan agama-agama 
adalah keselamatan (sebagai ungkapan ajaran tentang keselamtan, soteriologi), maka 
mestinya keselamatan itu terlihat dalam realsi-relasi antar umat beragama yang 
berlainan itu”.85  Secara gamblang Yewangoe telah mengungkapkan bahwa, ia 
menemukan ada jalan (agama) lain untuk mengenal kebenaran.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 80Stevri Indra Lumintang, Theologia Abu-Abu: Pluralisme Agama, 241.   
 81Stevri Indra Lumintang, Theologia Abu-Abu: Pluralisme Agama, 241. 

 82 Stevri Indra Lumintang, Theologia Abu-Abu: Pluralisme Agama, 244.  

 83 Stevri Indra Lumintang, Theologia Abu-Abu: Pluralisme Agama, 244.  

 84Yewangoe berusaha menjawab pergumulan orang-orang Kristen di Asia dalam menghadapi 

penderitaan karena kemiskinan dan keberagamaan yang multi wajah dengan menelaah refleksi-refleksi teologis 

dari para teolog dan pemikir Asia. ia akan memeriksa bagaimana mereka (para teolog Asia) melakukan refleksi 

terhadap penderitaan di dalam ealitas-realitas sosio-ekonomi, politik dan keagamaan Asia.  semua pertanyaan 

dan jawaban yang mungkin diberikan para teolog dan pemikir Asia terhadap masalah-masalah itu, berkaitan 

dengan pendekatan mereka terhadap usaha berteologi. 

 85A. A. Yewangoe Agama-agama dan Kerukunan, Xvii.  
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BAB III 
KAJIAN KRITIS TERHADAP PEMIKIRAN  

“KRISTOLOGI” A. A. YEWANGOE 
 

 Berdasarkan pemikiran teologis Yewangoe di bab sebelumnya (II), di bab ini 
penulis akan fokus membahas Kristologi Yewangoe atau dengan kata lain, Penulis 
membatasi diri, hanya mengkritisi86 Kristologi Yewangoe.   
 
A. Kristologi Yewangoe 

Rumusan-rumusan atau gambaran mengenai Yesus, berawal dari sebuah    
pertanyaan, “Siapakah Yesus?” Pertanyaan ini, bukanlah pertanyaan yang baru muncul 
sekarang.  Melainkan pertanyaan yang selalu dipertanyakan dan diperdebatkan, sejak 
dahulu bahkan ketika Yesus berinkarnasi hingga kini.  Sostenis Nggebu menangkap 
persoalan ini dalam kata-katanya sebagai berikut, “Motif setiap orang ketika bertanya, 
juga berbeda.  Ada yang benar-benar bertanya, untuk mengenal-Nya; namun ada juga 
yang justru bertanya untuk mencela-Nya.”87  

Begitu pun A. A. Yewangoe.  Ia merumuskan pemikiran Kristologinya yakni, Gelar 
Yesus berubah menjadi Tuhan dalam kebudayaan Yunani,88 laporan kedua Injil Sinopsis 
(Matius dan Yohanes) tentang Yesus yang berbeda,89 dan juga fakta-fakta Injil Sinopsis 
yang tidak akurat mengenai Yesus yang historis.90  

 
1. Yesus Bukan Tuhan 

Yewangoe mengklaim bahwa, gelar ketuhanan Yesus diberikan oleh murid-murid 
Yesus pada masa sesudah kehidupan Yesus, dengan alasan untuk memenuhi “kebutuhan 
konteks,”91  dimana kebudayaan  helenisme waktu itu telah berkembang dan memiliki 
ilah tertentu yang dianggap sebagai oknum yang melindungi, menyelamatkan.  Maka 
dapat dikatakan bahwa gelar Tuhan yang dikenakan kepada Yesus atau pun sifat-sifat 
ilahi yang dimiliki-Nya, diberikan atau diatributkan oleh murid-murid atau pengikut-
Nya.   

Dengan demikian, ada suatu waktu di mana Yesus bukan Tuhan, dan pada 
dasarnya, jika gelar Tuhan atau sifat-sifat ilahi diberikan oleh pengikut Yesus kepada-
Nya, hal ini secara tidak langsung dapat dikatakan, bahwa Yesus tidak kekal, dan oknum 
yang tidak kekal adalah oknum terbatas dan pada hakikatnya bukan Tuhan.  Paham 
kekristenan yang ortodoks yang mengklaim dan mengimani Yesus adalah Tuhan di tolak 
oleh Yewangoe.   

Bagi Penulis, pemikiran seperti ini sangat berbahaya.  Penulis menyatakan 
demikian karena, konsep pemikiran mengenai Yesus yang diusulkan oleh Yewangoe 
khususnya dalam konsep Ketuhanan/keillahian-Nya berbeda dari apa yang Alkitab 
laporkan.  Penulis tidak menyetujui pemikiran Yewangoe bahwa Ketuhanan Yesus 
diberikan oleh para murid-murid setelah kehidupan Yesus guna memenuhi tuntutan 

 
 86Artinya: 1). Bersifat tidak lekas percaya; 2). Bersifat selalu berusaha menemukan kesalahan atau 

kekeliruan; 3). Tajam dalam Penganalisis-an. Kamus Besar Bahasa Indonesia, 601. 

 87Sostenis Nggebu, Napak Tilas Jejak-Jejak Yesus (Bandung: Yayasan Kalam Hidup, 2004), 267-268. 

 88A. A. Yewangoe, Agama-agama dan Kerukunan, 252. 
89A. A. Yewangoe, “Menurut Kamu Siapakah Aku Ini?, 279-280. 
90A. A. Yewangoe, Teologi Crucis di Asia, 355. 
91Dalam kebudayaan (hellenisme) mereka biasa ilah yang mereka sembah itu menyelamatkan, 

melindungi dan membimbing mereka melalui pintu kematian menuju kebakaan.  Mengenai Yesus sebagai Tuhan 

dalam konteks ini, Yesus disamakan dengan ilah (dewa) dalam kebudayaan Hellenisme. Hal ini dilakukan 

karena tuntutan konteksnya. lih A. A. Yewangoe Agama-agama dan Kerukunan, 252.   
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konteks.  Dengan demikian sifat kekekalan Yesus ditolak oleh Yewangoe.  Dapatlah 
dikatakan bahwa “kesesatan pemikiran” Yewangoe terjadi karena pengenalan yang 
salah tentang Yesus Kristus.  Ia tidak mengenal dan memahami Yesus, sebagaimana 
Yesus memperkenalkan diri-Nya dalam Alkitab.  Karena itu, dalam topik selanjutnya 
Penulis akan “memperkenalkan” mengenai siapa Yesus yang Alkitab katakan dan yang 
Penulis kenal, melalui Alkitab.  

B. Alkitab Adalah Sumber Utama Untuk Mengenal Yesus  
Dalam keristenan pun mengakui bahwa Alkitab adalah sumber utama untuk 

mengenal Yesus, karena Alkitab sendiri telah mencatat tentang Yesus Kristus; mulai dari 
kelahiran, masa kanak-kanak, masa dewasa, pelayanan-Nya, kematian-Nya, bahkan 
kebangkitan-Nya dari kematian-Nya.  Yesus sendiri katakan bahwa, “kitab-kitab suci 
memberi kesaksian tentang Aku (Yoh. 5:39)”.92 Klaim tentang Kristus dalam kekristenan 
ortodoks juga mengakui bahwa “Alkitab adalah sumber informasi terpercaya untuk 
meneliti Yesus yang historis”.93   

Kemudian dilanjutkan oleh, seorang cendikiawan Kristen yaitu Jerome yang juga 
dikenal sebagai bapa gereja yang besar pada abad keempat dan kelima, telah 
meneruskan dengan argumentasinya, bahwa “tidak mengenal Kitab Suci sama dengan 
tidak mengenal Kristus.”94   

Seorang ahli PB bernama Frank Thielman menyatakan “bahwa inti teologi PB tidak 
dapat dipisahkan dari sentralitas Pribadi dan Karya Kristus.95 Sekali pun PB atau Kitab 
Injil ditulis puluhan tahun setelah hidup Yesus, hal ini bukan berarti suatu kebisuan 
puluhan tahun, karena para muridlah yang meneruskan berita tentang Yesus Kristus 
kepada dunia sebagaimana dinyatakan oleh J. E D Komoszewski, M James Sawyer, dan 
Daniel B. Wallace, bahwa “selang waktu antara Yesus dan Injil-injil tertulis bukan masa 
sepi tanpa kegiatan.   

Para rasul dan saksi mata lainnya mewartakan kabar baik tentang Yesus Kristus 
kemana pun mereka pergi.  Ini dilakukan dalam arena umum mau pun pertemuan-
pertemuan pribadi.”96 Kemudian, Komoszewsky, Sawyer, dan Wallace menambahkan 
argumentasi mereka sebagai berikut, “kisah-kisah tentang Yesus dan ucapan-ucapan-
Nya diulangi ratusan atau bahkan ribuan kali oleh lusinan saksi mata sebelum kitab Injil 
yang pertama ditulis”.97 Lebih lanjut Stott menyatakan,   

Luther, dalam Lectures on Romans, menjelaskan bahwa Kristus merupakan kunci ke Kitab 
Suci. Dalam komentarnya tentang Roma 1:5 dia menulis: “Di sini pintunya didorong agar 
terbuka lebar bagi pemahaman terhadap Kitab Suci, yakni, bahwa segala sesuatu harus 
dipahami berkaitan dengan Kristus.” Dan kemudian dia menulis “bahwa keseluruhan 
Kitab Suci berkenaan hanya dengan Kristus di semua bagiannya.”98  

 

 
 92John Stott, Jesus Yang Tiada Tara (Surabaya: Momentum, 2010), 1.  

 93Frank Thielman, Theology Of New Testament: A Canonical and sind Synthetic Approach (Grand 
Rapids, Michigan: Zondervan, 2005), 725. yang dikutip oleh, Deky Hidnas Yan Nggadas, Jurnal Arastamar 

“Finalitas Kristus Menurut John Hick: Sebuah Deskripsi dan Evaluasi dari Perspektif Eklusivisme” (Jakarta: 

Delima, 2009), 41.  

 94John Stott, Jesus Yang tiada Tara,1. 

 95Deky Hidnas Yan Nggadas, Jurnal Arastamar, 46.  

 96J. E D Komoszewski, M James Sawyer, dan Daniel B. Wallace, Reinventing Jesus: bagaimana pere 

Pemikir Skeptis Keliru Memahami Yesus dan Menyesatkan Budaya Populer, (Jakarta: Literatur Perkantas, 2011), 

34. 

 97J. E D Komoszewski, M James Sawyer, dan Daniel B. Wallace, Reinventing Jesus, 34.  
98John Stott, Jesus Yang tiada Tara,1-2. 
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Hal yang menjadi persoalan selain konsep Kristologi yang diusulkan oleh 
Yewangoe adalah, Yewangoe telah meragukan Alkitab sebagai sumber yang memberi 
informasi tentang Yesus, dengan kata lain Yewangoe menolak otoritas Alkitab.  Hal ini 
terungkap dalam pernyataan-Nya, yaitu “laporan kedua Injil Sinopsis (Matius dan 
Yohanes) tentang Yesus yang berbeda,99 dan juga fakta-fakta Injil Sinopsis yang tidak 
akurat mengenai Yesus yang historis”.100 Ini adalah satu sikap yang menyangkal 
keutuhan Injil Sinoptis, seolah-olah Alkitab melahirkan sikap mengadu domba antar 
kitab.  Menurutnya bahwa hal ini, Injil sendiri memperlihatkan bahwa tidak ada 
keseragaman gambar Yesus.101 Maka, dengan demikian Penulis akan membantah 
pernyataan Yewangoe dengan membuktikan, bahwa Alkitablah sumber utama untuk 
mengenal Yesus dan yang otoritasnya tidak dapat diragukan lagi. Komoszewsky, Sawyer, 
dan Wallace menyimpulkan dengan tepat: “Kanon Perjanjian Baru ialah sebuah daftar 
kitab-kitab berotoritas yang membuat dirinya diakui dengan sendirinya oleh gereja 
purba”.102 

Menurut Penulis, Yesus yang dilaporkan oleh Matius maupun Yohanes, adalah 
Yesus yang sama yaitu; Yesus Orang Nazaret, sekalipun kedua Injil mencatat tentang 
Yesus dengan situasi yang berbeda.  Menurut Lumintang “memang perbedaan laporan 
Injil Matius dan Yohanes adalah mungkin dikarenakan situasi khusus, paling tidak 
berkenaan dengan latar belakang pendengar atau pembaca pertama Injil tersebut”.103 
Sekalipun perbedaan (situasi khusus) tidak berarti memberikan peluang untuk 
mempertentangkan bahkan melahirkan keberagaman konsep tentang Yesus yang 
situasional.  Baik Yohanes maupun Matius, keduanya sama-sama mengakui Ketuhanan 
Yesus, meskipun dalam bahasa yang berbeda, contohnya; dalam Injil Matius, Yesus bisa 
mengampuni dosa (Mat 9:6) bahwa tindakan mengampuni dosa ini secara mutlak 
membuktikan bahwa Yesus adalah Allah.  Dalam Injil Yohanes, Yesus juga disebut 
sebagai Allah (Yoh 1:1-2; Yoh 20:28).  Dengan demikian, meskipun terdapat perbedaan 
verbal, tetapi konsepnya secara hakiki adalah sama, yakni; kedua penulis kitab Injil itu, 
mengakui bahwa Yesus adalah Allah.  

Kalau Yewangoe menolak Historitas kitab-kitab Injil, mengapa para murid Yesus 
mau menceritakan kesalahan mereka dalam kitab-kitab Injil yang mereka tulis? Jakob 
Van Bruggen, Professor Perjanjian Baru di Universitas Theologi di KAMPEN, telah 
mempertahankan argumentasi ini, untuk mempertahankan historitas kitab-kitab Injil.  
Bruggen menulis,  

Bila orang menolak, menerima historisitas kitab-kitab Injil dan beranggapan bahwa Injil-
injil itu dikuasai oleh penafsiran pada masa kemudian, orang itu terpaksa mengabaikan 
pengisahan dengan gamblang tentang kekeliruan para murid pada masa permulaan. 
Seandainya jemaat-jemaat pada masa kemudian benar-benar telah melukis ulang 
gambaran Yesus yang historis, atas dasar pandangan iman mereka sendiri, maka apa 
gunanya bagi mereka untuk misalnya mengarang kisah tentang salah paham mengenai 
“ragi para ahli Taurat dan kaum Farisi”? Dengan maksud apalah kiranya orang melukis 
ulang kisah kematian Yesus dengan memakai pola pandangan yang muncul belakangan 
yaitu bahwa kematian Yesus merupakan pengorbanan diri, sekaligus menyatakan bahwa 
pada mulanya para rasul tidak mau menerima pandangan itu? Sebab, kita dapat 
membayangkan bahwa, berdasarkan pandangan kemudian, keyakinan masa permulaan 

 
99A.A. Yewangoe, “Menurut Kamu Siapakah Aku Ini?, 279-280. 
100A. A. Yewangoe, Teologi Crucis di Asia, 355. 
101Stevri Indra Lumintang, Theologia Abu-Abu: Pluralisme Agama, 114. 

 102J. E D Komoszewski, M James Sawyer, dan Daniel B. Wallace, Reinventing Jesus, 159.  

 103Stevri Indra Lumintang, Theologia Abu-Abu: Pluralisme Agama, 114. 
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dan perkembangan masa kemudian berpadu, dan bahwa orang tidak lagi tahu dengan 
pasti kapan ia mulai menganut pandangan yang tertentu.104          

  

Maksudnya ialah jika seandainya para murid telah menggambarkan ulang 
mengenai pribadi Yesus dengan informasi yang direkayasa, maka untuk apa mereka 
menceritakan kesalahan-kesalahan konsep mereka mengenai Yesus pada mulanya. 
Contohnya, penyangkalan petrus, ketakutan mereka yang membuat mereka melakukan 
tindakan memalukan yakni melarikan diri ketika Yesus ditangkap, dan sebagainya.   

Kemudian, jika murid Yesus menuliskan Injil dengan maksud merekayasanya, 
untuk apa mereka mau mati demi mempertahankan kebohongan yang mereka buat 
sendiri? Bukankah ini tindakan yang bodoh? Dari semua hal ini, merupakan sebuah 
omong kosong jika Yewangoe menolak historitas kitab-kitab Injil, atau pun mengklaim 
bahwa Yesus yang diberitakan oleh Yohanes dan Matius itu berbeda.  Mengikuti J. E D 
Komoszewski, M James Sawyer, dan Daniel B. Wallace, penulis menyimpulkan: “Yesus 
mempunyai tempat yang kokoh dalam sejarah.  sebagaimana telah kita lihat, kitab-kitab 
Injil yang terdapat dalam Alkitab umumnya merupakan kesaksian yang terpercaya 
tentang kehidupan-Nya”.105 Seorang Bapak Apostolik yang telah martir pada awal abad 
kedua, Ignatius dari Antiokhia, dalam suratnya mencatat beberapa rujukan mengenai 
Kristus yang koresponden dengan PB yakni; 

Inkarnasi (Ign. Eph. 7:2; 18:2; Smyrn.1:1; 10:1); kelahiran dari anak dara (Ign. Eph. 19:1; 
18:2; Trall. 9-10); kemanusiaan dan ketuhanan-Nya (Ign. Eph. 7:2; 18:2; Trall. 7:1 Magn. 
1:2; 3:1-2; Smyrn. 1:1; Poly. 1:2): kematian dan kebangkitan tubuh Yesus (Ign. Magn. 11:1; 
Phld. 9:2); Keselamatan hanya di dalam Kristus (Ign. Eph. 1:1; Trall. 8:1); serta formula 
Tritunggal: Bapa, Anak, dan Roh Kudus (Ign. Magn. 13:1)106 

 

Deky H. Y. Ngadas mengatakan bahwa “rujukan tersebut berasal dari kitab-kitab PB.  
Artinya kita tidak perlu bersusah payah mencari bukti dari PB maupun dari pemimpin Gereja 
abad kedua dan seterusnya mengenai finalitas Pribadi dan karya Kristus”.107 Stott juga 
mengatakan bahwa “maksud Allah dengan diberikannya Alkitab adalah untuk mengarahkan dan 
memimpin orang kepada Kristus”108 

C. Yesus yang Sebenarnya  

Setelah menganalisis dan mengkritisi pemikiran Kristologi  Yewangoe, Penulis 
dengan tegas menyatakan: menolak rumusan Kristologi Yewangoe.  Sebab, Yesus yang 
digambarkan oleh Yewangoe, adalah Yesus yang lain bukan Yesus yang Alkitab laporkan.  
jika Penulis hanya menolak gambaran Yesus menurut Yewangoe, tanpa memberikan 

 
 104Jakob Van Bruggen, Kristus di Bumi, 97. 

 105J. E D Komoszewski, M James Sawyer, dan Daniel B. Wallace, Reinventing Jesus, 238.  

 106Lihat Deky Hidnas Yan Nggadas, “Ignatius, Bishob dari Anthiokia,” dalam Pemimpin yang 

Membentuk Akhir Zaman, ed. Kembong Mallisa’ dkk., (Jakarta: Delima,2009), 101. yang dikutip kembali oleh, 

Deky Hidnas Yan Nggadas, Jurnal Arastamar, 49.  

 107Salah satu alasan utama Ignatius menjadi martir adalah karena ia terus-menerus mengagungkan 

Kristus dihadapan Kaisar Trajan yang menyruhnya menyangkali Kristus (Lih. Nggadas, “Ignatius, Bishop dari 

Antiokhia,” 95) yang  dikutip kembali oleh, Deky Hidnas Yan Nggadas, Jurnal Arastamar, 49. 

 108John Stott, Christ The Controversialist ‘Kristus Sang Kontroversialis’: Meneladani Pelayanan dan 

Pengajaran Yesus yang Radikal (Surabaya: Literatur Perkantas Jawa Timur, 2014), 83. 
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sebuah pembelaan (Apologet)109 maka, “kesesatan” pemikiran ini, akan terus 
berkembang, dan menggerogoti kekristenan.  

Penulis menyadari, bahwa perdebatan tentang Yesus, tidak akan pernah berakhir.  
Karena sejak inkarnasi-Nya, Ia telah menuai berbagai perdebatan.  Menurut Ambarsari 
bahwa “Kelahiran-Nya telah mengakibatkan manusia “terpecah” menjadi dua kelompok, 
yang tak mungkin bersatu.  Ada kelompok yang mempercayai-Nya dan ada kelompok 
yang menolak-Nya”.110 Sudah banyak diskusi yang diadakan, dan ribuan buku telah 
diterbitkan dengan berbagai motivasi mengenai Yesus.  Tetapi, pokok ini selalu saja 
tidak cukup.  Ia, memang tokoh yang kontroversial.  Douglas Groothuis menyatakan,  

Selama 2000 tahun, kontroversi mengenai Kristus telah terjadi terus menerus dan 
merajalela tanpa pernah berhenti.  Kini, setiap orang mempunyai opini mengenai Yesus, 
dan opini-opini ini bermacam-macam; dari opini yang tradisional, opini yang ada di dalam 
novel, sampai opini yang sesat.  Bagi banyak orang, Yesus hanyalah ekspresi hasrat dan 
imajinasi mereka semata. Sebuah artikel di majalah life membahas pandangan-pandangan 
yang berbeda mengenai Yesus dan menyatakan bahwa, “kami melihat Yesus seperti 
banyak orang yang berbeda – seorang anak yang bertanggung jawab, seorang asketis, 
seorang yang bijaksana, seorang martir, dan lain-lain – itu semua tergantung pada 
kebutuhan pribadi kami masing-masing...kami melihat Yesus menurut gambar kami 
sendiri.”111  

 
Dengan demikian, setiap orang tidak akan menemukan sebuah rumusan Kristologi 

yang dapat diterima oleh kedua kelompok (yang mempercayai Yesus dan yang tidak), 
sebagaimana yang dikemukakan di atas, tanpa diperdebatkan.  Namun, perlu juga 
dipertimbangkan dengan  nasihat Rasul Petrus: 

Tetapi kuduskanlah Kristus didalam hatimu sebagai  Tuhan! Dan siap sedialah pada segala 
waktu untuk memberi pertanggunganjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta 
pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah 
dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka, 
yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus, menjadi malu karena 
fitnahan mereka itu. (I. Pet. 3:15-16). 

 
Maka, Penulis akan mempertanggungjawabkan (membela), apa yang menjadi 

keyakinan atau kepercayaan Penulis sebagai Kebenaran. Terlebih, memperkenalkan 

 
109Apologetika yang dipakai disini, lebih mengarah kepada kata: memberi pertanggungjawaban 

terhadap tata cara dan perilaku, yaitu suatu pertanggungjawaban lisan, uraian lisan untuk 

mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan, atau Kebenaran yang dipercayai.  Apologetika Kristen 

adalah pembelaan secara Ilmiah keyakinan kristiani mengenai Allah, Kristus, dan tujuan hidup umat manusia. 

Pembelaan ini dapat ditujukkan kepada para pemeluk agama lain, anggota komunitas kristiani yang lain, atau 

kepada orang beriman biasa yang ingin mengerti bahwa Iman mereka dapat dipertanggungjawabkan.  Jadi yang 

dimaksudkan dengan Apologetika Kristen adalah pembelaan argumen dari agama Kristen melawan serangan 

atau kritikan dari luar. Sehingga Apologetika Kristen ini, bisa berarti sebuah pembelaan Alkitabiah terhadap 

serangan-serangan pemikiran dari luar. Alkitab sebagai fondasi, adalah fondasi yang tetap berdiri teguh di tengah 
badai, Alkitab adalah penuntun yang berotoritas mutlak, karena melalui Alkitab Allah berbicara kepada manusia. 

Mengenai hal ini Penulis “merangkum” dari beberapa sumber, diantaranya: Richard L. Praatt,jr, Every thougtht 

Captive – Menaklukkan segala pikiran kepada Kristus, terj. Rahmiati Tanudjaja, (Malang: Seminari Alkitab 

Asia Tenggara ‘SAAT’, 1995), 2-3; Josh McDowell, Apologetika jilid I, (Malang: Gandum Mas, 2002) 19. band 

Beattie, F.R Apologetics (Ricmond: Presbyterian Commitle of Publication, 1903); Barclay M. Newman, Kamus 

Yunani-Indonesia, (Jakarta:BPK Gunung Mulia, 2002), 19; John M. Echols, & Hassan Shadilly, Kamus Inggris 

– Indonesia  (Jakarta: Gramedia, 1982), 32. 

 110Ambarsari, Doktrin Kristus, 5. 
111Douglas Groothuis, Jesus in an Age of Controversy: Yesus di Zaman Kontroversi (Jakarta: Verbum 

Dei Books, 2008), 7.  
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“Yesus yang sebenarnya” kepada mereka yang belum mengenal-Nya, sehingga mereka 
percaya, bahwa Yesus adalah Tuhan.  Dialah, satu-satunya Juruselamat dunia. 

1. Keunikan Nama-Nya 
 Nama bagi orang-orang pada umumnya sangat penting, karena melalui nama 
orang dapat mengenal siapa dia dan melalui nama orang mudah mengingatnya.  
Begitupun Yesus.  Berkhof menjelaskan bahwa, “Nama-Nya, tidak hanya memberikan 
makna pribadi Yesus, melainkan juga secara soteriologis, nama itu memberikan makna 
pada karya-Nya.”112 Menurut Berkhof 

Nama “Yesus” adalah bentuk bahasa Yunani dari kata bahasa Ibrani Jehoshua, Joshua, Yos. 
1:1; Za. 3:1, atau Jeshua (bentuk umum dalam kitab-kitab sejarah pasca pembuangan), Ezr. 
2:2. Asal usul kata yang merupakan nama umum dari Juruselamat kita ini, tidaklah jelas. 
Pendapat yang biasa diterima, mengatakan bahwa nama ini berasal dari akar kata yasha’ 
bentuk hiphil hoshia yang artinya menyelamatkan, akan tetapi tidak mudah menerangkan 
bagaimana Jehoshua berubah menjadi Jeshua. Barangkali kata Hoshea yang berasal dari 
bentuk infinitifnya, merupakan bentuk aslinya (band. Bil. 13:8, 16; Ul. 32:44), yang 
menyatakan pengertian tentang penebusan. Bentuk yod yang merupakan penanda bentuk 
imperfekt dapat ditambahkan untuk menunjukkan kepastian keselamatan itu. Hal ini 
tentunya sangat sesuai dengan penafsiran terhadap nama yang diberikan dalam Mat. 
1:21.113  

 

 Nama Yesus memang sangat unik, karena nama itu tidak diberikan oleh manusia, 
tetapi diberikan oleh Bapa-Nya (Mat. 1:21) dan nama Yesus, yang berarti “Juru Selamat”.  
Ini merujuk pada pemahaman, bahwa Allah atau Bapa sedang membawa keselamatan 
untuk manusia melalui seorang Anak manusia.   

Lebih lanjut, menurut Berkhof, “Jika Yesus merupakan sebuah nama diri, maka 
nama Kristus adalah nama jabatan.  Nama ini, setara dengan nama Maschiach.”114 Mesias 
atau ‘yang diurapi’ sudah muncul dalam Perjanjian Lama,”115 untuk menjelaskan tentang 
‘pengurapan’ Imam (Im. 4;3; 6:22); atau ‘raja yang diurapi’ (I Sam. 24:10; II Sam. 19:21; 
23:1; Rat. 4:20) dan ‘nabi yang diurapi’ (I Raj. 19:16).  Berkhof, menyatakan: 

Pengurapan itu adalah tanda yang nampak bagi: (a) pemilihan atas seseorang untuk 
menduduki jabatan tertentu; (b) peneguhan suatu hubungan sakral dan suasana sakral 
yang ditimbulkan dari diri orang yang diurapi (I Sam. 24:6; 26:9; II Sam 1:14; dan (c) suatu 
pencurahan Roh kepada orang yang diurapi (I Sam 16:13, band. II Kor 1:21, 22.  Perjanjian 

Lama menunjuk pada pengurapan akan Tuhan kita (Maz. 2:2; 45:7).116  
 

2. Keunikan Gelar-Nya 
 

a. Putra Allah 
Mengenai gelar Putra Allah yang dikenakan oleh Yesus, Lumintang menjelaskan 

bahwa gelar ini:  
 

 
112Stevri Indra Lumintang, Theologia Abu-abu, 531. 
113Louis Berkhof, Teologi Sistematika: Doktrin Kristus (Jakarta: Lembaga Reformed Injili Indonesia, 

2001), 23-24. 
114 Louis Berkhof, Teologi Sistematika: Doktrin Kristus, 24. 
115Tomatala menyatakan, “Perjanjian Lama menggunakan istilah ini secara umum, dimana istilah ‘yang 

diurapi’ dalam Perjanjian Lama selalu memakai bentuk kata, kasus genetif (akhiran). Contoh bagi penggunaan 

ini, ialah antara lain, Yahweh Mashiah. Lih. Yakob Tomatala, Yesus Kristus Juruselamat Dunia, 30. Band. G. E. 

Ladd, Teologi Perjanjian Baru, Jilid I (Bandung: Kalam Hidup, 1999), 178-179. 
116Louis Berkhof, Teologi Sistematika: Doktrin Kristus, 25. 
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Dipakai untuk bangsa Israel, pemimpin Israel (keturuunan Daud), para Malaikat, dan 
orang-orang yang setia.  Dalam PB “Anak Allah” ialah kedudukan-Nya dalam Tritunggal, 
sebagai Anak atau “Putra Allah Bapa” (tunggal atau monogenesis), yang menyatakan ke-
Mesianis-an Yesus, kesupranaturalan Yesus yang dilahirkan dengan benih Ilahi.  Sebutan 
“Anak Allah” bagi Tuhan Yesus, berarti Anak Allah adalah: melaksanakan rencana Bapa 
dengan penuh ketaatan Anak kepada Bapa, sehingga mempersembahkan hidup-Nya 
sebagai Korban.117 

 

Yesus tidak hanya sekedar nama yang unik, namun Ia adalah pribadi kedua dari 
Allah Tritunggal dan yang juga disebut sebagai Putra Allah atau Anak Allah.  Robert 
Letham berargumentasi bahwa, “Relasi antara Yesus Sang Anak dan Allah Sang Bapa 
adalah unik.  Dalam Perjajian Lama maupun Perjanjian Baru Allah tidak pernah 
dinyatakan  sebagai natur seksual, Ia juga tidak memiliki istri atau gundik, seperti yang 
dimiliki oleh ilah-ilah kafir.”118 Yesus merujuk kepada hubungan-Nya dengan Bapa 
dalam seluruh Injil Yohanes dan juga dalam Injil-injil Sinoptik.  Ada bukti dari ayat-ayat 
dalam kitab Injil yang merujuk pada hubungan Yesus sebagai Putra Allah dan Bapa-Nya, 
yakni; pada usia yang masih kecil Yesus berbicara tentang Bait Allah, yang dimana 
Yahweh bertemu dengan umat-Nya, sebagai “rumah Bapa-Ku” (Luk. 2:49).  Suatu 
pemaduan Maz 2:7 dan Yesaya 4:1 dari kedua ayat Alkitab dalam Perjanjian Lama, di 
sana mengindikasikan bahwa, Allah Bapa memeteraikan Dia (Yoh. 2:49).  Ketika Yesus 
mengusir pedagang-pedagang keluar dari Bait Allah, Ia menyebutkan “rumah Bapa-Ku” 
(Yoh. 4:21-24).  Injil Yohanes, menyatakan mengenai kesatuan Anak dan Bapa (Yoh. 
5:19, 4:34, 6:34, 6:38, 7:28, 8:42), sebagai kesatuan yang menjelaskan ke-Allahan Yesus 
Kristus.  Pada waktu baptisan Yesus, Bapa menyatakan Dia (Yesus Kristus) sebagai 
Anak-Nya.  Suara dari sorga mengatakan, “inilah Anak-Ku yang Kukasihi, kepada-Nyalah 
Aku berkenan” (Mat 3:16-17).  Di sini Matius menceritakan peristiwa baptisan Yesus 
dan melanjutkan peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah baptisan selesai.  Dalam ayat 
yang ke 17 Matius memberikan suatu komentar khasnya yang dimulai dari kata Dan 
lihatlah  (LAI: “lalu dengarlah”).  Leon Morris menyatakan, “semua Injil Sinoptik 
memberitahu kepada para pembaca, bahwa suara yang datang dari sorga adalah suara 
Allah.  inilah Anak-Ku, suara ini diungkapkan oleh Allah dari sorga kepada Yesus, bahwa 
Yesus adalah Putra Allah.  hal ini disaksikan oleh banyak orang dan bahkan orang-orang 
disekitar Yesus menjadi kesaksian hidup.”119  Menurut Morris, “Frasa “yang Kukasihi” 
dalam bentuk Yunani memakai kata “agapetos” muncul tiga kali dalam Kitab Matius, 
semua merujuk pada Kristus.”120 Ini menunjukan bahwa rasa kasih sayang Bapa yang 
besar terhadap Sang Anak.   

b. Tuhan 

 Dalam Septuaginta, nama Kurios (Tuhan) adalah terjemahan dari nama Yahweh.121  
Menurut Berkhof, nama “Kurios adalah nama yang setara dengan Yehowah, sebagai 
pengganti nama Adonay, dan sebagai terjemahan dari gelar penghormatan yang 

 
 117Lumintang, Teologi Abu-abu, 535.  

 118Robert Letham, Allah Trinitas: Dalam Alkitab, Theologi, Dan Penyembahan (Surabaya: 

Momentrum, 2011), 36.  

 119Penulis melihat tafsiran Leon Morris, mengatakan, inilah Anak-Ku di sini membuat suara Allah ini 

relevan bagi mereka yang dekat dengan peristiwa itu: mereka merupakan saksi hidup bagi perkenanan Bapa atas 

Anak-Nya (bdk. 17:5 dan lihat catatan di 4:3). Dan Anak di sini harus dilihat sebagai gelar Mesianik. lih, Leon 

Morris, Tafsiran Injil Matius, (Surabaya: Momentum, 2016), 71.  

 120Leon Morris, Tafsiran Injil Matius, 71.  

 121Jan A. Boersema dkk, Berteologi Abad XXI: Menjadi Kristen Indonesia di Tengah Masyarakat 

Majemuk (Jakarta: Perkantas, 2015), 511.  
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dinaikan oleh manusia kepada Allah (terutama nama Adon), Yos 3:11; Mzm 97:5.”122  
Menurut W. Bousset menyatakan: bahwa, “gelar “Korios” datang dari mistik Yunani dan 
baru digunakan dalam jemaat Antiokhia. Barangkali pandangan Bousset  datang dari 
praanggapan bahwa terjadi pertentangan antara jemaat Yahudi dan jemaat Yunani.  
Tetapi menurut Alkitab pandangan ini tidak dapat dipertahankan (lih. mis. Mzm 
110).”123   

Dalam Perjanjian Baru ada beberapa penerapan nama Tuhan yang dikenakan pada 
Yesus.  Dalam Injil Lukas 1:41-44, Lukas mencatat suatu peristiwa penting yang dialami 
oleh Elisabet ibu Yohanes Pembaptis dan Maria ibu Yesus, yang juga tidak pernah 
dialami oleh perempuan lainnya pada waktu sezamannya, yaitu; Elisabet atau ibu 
Yohanes Pembaptis, mengalami pergerakan janin dalam kandungannya ketika Maria, 
Ibu Yesus, masuk kedalam rumahnya.  Dan Elisabet mengungkapkan Maria sebagai ibu 
dari Tuhannya.  Suatu ungkapan yang keluar dari mulut Elisabet bukan kebetulan sesaat, 
tetapi karena Ia dipenuhi oleh Roh Kudus, ia mengungkapkan bahwa bayi yang di 
kandung oleh Maria adalah Tuhan.  Dalam Roma 10:9, 13, Paulus menyatakan bahwa 
Yesus adalah Tuhan (Ilahi)  yang adalah sumber keselamatan.  Di ayat 9 Paulus 
menekankan bahwa, ini adalah pengakuan tentang Yesus sebagai Tuhan.  Sedangkan 
ayat 13 Paulus mengutip dari Yoel 2:32 dan menerapkannya pada Yesus.  Hal ini 
meneguhkan kesetaraan Yesus dengan Yahweh di PL (lih, Ibr 1:10 bdk dengan Mzm 
102:26).  Berkhof, menyatakan bahwa dalam PB dicatat ada tiga penerapan yang kurang 
lebih mirip dengan nama Kristus, yakni; 

(a)  Sebagai sapaan yang hormat dan amat menghargai, Mat 8:2; 20:33; (b) sebagai 
pernyataan kepemilikan otoritas-Nya, Mat 21:3; 24:42; dan (c) dengan pengertian otoritas 
tertinggi, menyatakan menyatakan sifat yang sangat dimuliakan, dan kenyataanya secara 

praktis setara dengan Allah, Mrk 12:36, 37; Luk 2:11; 3:4; Kis 2:36; 1 Kor 12:3; Flp 2:11.124 
 

Davis menyatakan, “Ketika masa pelayanan Yohanes pembabtis, ia menyatakan 
“mepersiapkan jalan bagi Yesus Sang Mesias” merupakan penggenapan dari Yesaya 40:3 
“persiapkanlah jalan bagi Tuhan” (Mat. 3:3; Mrk. 1:3; Luk. 1:16; Yoh. 1:23).”125  Robert M. 
Bowman Jr dan J. Ed Komoszewski menyatakan bahwa, “Dalam Mat 14:30, mencatat 
suatu peristiwa ketika Petrus berusaha berjalan di atas air setelah melihat Yesus 
melakukannya, namun ketika imannya mulai goyah dan tenggelam, ia berseru “Tuhan, 
tolonglah aku!” (kurie, soson me).”126   

3. Keunikan Eksistensi-Nya 
Yesus adalah Pribadi yang terunik yang pernah ada dalam sejarah di dunia.   

Berbicara tentang eksisistensi-Nya, Jacob van Bruggen, menyatakan bahwa, “untuk 
mengetahui bagaimana Yesus hidup di bumi, jejak pelayanan-Nya sumbernya adalah 

 
 122Louis Berkhof, Teologi Sistematika: Doktrin Kristus, 29-30. 

 123Jan A. Boersema dkk, Berteologi Abad XXI: Menjadi Kristen Indonesia di Tengah Masyarakat 

Majemuk (Perkantas, 2015), 511. 

 124Louis Berkhof, Teologi Sistematika: Doktrin Kristus, 30. 

 125Davis menunjukan bahwa para penulis kitab Injil memahami Yesaya 40:3 sedang berbicara tentang 

sebuah “keluaran baru” di mana kehadiran Allah akan mendatangkan keselamatan, dan bahwa janji ini digenapi 

dalam kedatangan Yesus. lih. Carl Judson Davis, The Name and Way of the Lord: Old Testament Themes, New 

Theology Christology, JSNTSup 129 (England: Sheffield, academicress, 1989), 61-102. 

 126Robert M. Bowman Jr dan J. Ed Komoszewski, menempatkan Yesus di Takhta-Nya: Pembuktian atas 

Keilahian Kristus, (Malang: SAAT, 2015), 182. 
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keempat Injil: Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes.”127 Ini bukan berarti bahwa, tidak 
membutuhkan kitab-kitab lain atau sumber-sumber lain untuk mengetahui eksistensi-
Nya.  

Ada beberapa hal yang menunjukkan keunikan-Nya, salah satu adalah, Ia telah ada 
sebelum Ia lahir di dunia sebagai manusia dan Ia tetap terus ada (pra-eksistensi-Nya).  
Welly Pandensolang, dengan mengutip pendapatnya John F. Walvoord, menyatakan: 

Keyakinan tentang kekekalan Kristus atau mempercayai Yesus sebagai Allah yang 
sudah ada sebelum dunia ada (pra-ada) merupakan satu-satunya dasar atau pintu 
masuk untuk memulai kristologi yang benar dan alkitabiah. Tanpa adanya 
keyakinan demikian, maka semua doktrin kristologi yang dibangun, hanya 
bagaikan reruntuhan ajaran yang berlawanan dengan kebenaran Allah dan 
Alkitab.128 

 
 

Dia adalah Alpha dan Omega: awal & akhir (Why. 1:8, 17; 21:6).  Ini adalah gelar 
yang ditemukan di dalam kitab terakhir dari Alkitab, Wahyu.  Dalam kitab Wahyu 
mengandung tiga sebutan yang sama maknanya yaitu: “Alfa dan Omega” (to alpha kai to 
o) merujuk pada huruf pertama dan terakhir dari alphabet bahasa Yunani.  “yang awal 
dan yang akhir”.129  Gelar yang pertama dan yang akhir juga dikutip dari Yesaya, di mana 
Tuhan menegaskan bahwa Dialah satu-satunya Allah (Yes. 41:4; 44:6; 48:12).    

Yesus adalah Pribadi ke-dua dari salah satu Trinitas yang menciptakan dunia ini.  
Sebelum inkarnasi-Nya dalam daging, Kristus telah ada (eksis).  Ambarsari menegaskan, 
“Jauh sebelum Kristus lahir, para nabi memberitakan banyak hal tentang Dia, dan semua 
telah digenapi.  Kelahiran-Nya (Kej. 3:15; Gal. 4:4), yaitu melalui seorang dara (Yes. 
7:14); daftar silsilah-Nya (Kej. 49:10; 2 Sam. 7:16; Mat. 1:1; Luk. 3:23); tempat 
kelahiran-Nya (Mi. 5:2; Luk. 2:4-7).”130 

 Henry C. Thiessen, mengatakan bahwa, “Ini menunjuk pada wujud-Nya yang sejati 
dalam keadaan-Nya sebelum penjelmaan.  Di masa lampau yang kekal, Kristus 
“bersama-sama dengan Allah”, dan sesunggunya Ia adalah Allah” (Yohanes 1:1).  Ini 
berlangsung sebelum dunia ada (Yohanes 17:5).”131 Injil Yohanes, mencatat tentang 
Allah yang berinkarnasi menjadi manusia.  Kata ‘inkarnasi’ bersal dari bahasa latin yang 
kata dasarnya adalah “Karo” yaitu “daging”.132 Alkitab mengungkapkan “Firman”  itu 
telah menjadi daging (Yoh. 1:14).  Yohanes melukiskan tentang kedatangan Sang 
Juruselamat ke dalam dunia (bdk. Rm. 8:2-3).    

Firman dalam bahasa Yunani “logos”.  Injil Yohanes menyamakan Firman itu dengan Allah.  
dalam Yohanes 1 kita bertemu dengan Allah Tritunggal “Firman yang telah menjadi 
manusia, dan tinggal diantara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu 
kemuliyaan yang diberikan kepada-Nya sebagai Anak Tunggal Bapa, penuh Anugerah dan 
kebenaran” (Yoh. 1:14).  “Tidak ada seorangpun yang dapat melihat Allah tetapi Anak 
Tunggal Allah, yang ada dipangkuan Bapa, Dialah yang menyatakan-Nya” (Yoh. 1:8).133   

 

 
127Jacob van Bruggen, Kristus di Bumi, xi. 
128Welly Pandensolang, Kristologi Kristen (Jakarta: YAI Press, 2009), 43. Band. John F. Walvoord, 

Yesus Kristus Tuhan Kita, pen. Cahya R. (Surabaya: YAKIN, 1969), 18. 

 129Robert M. Bowman Jr dan J. Ed Komoszewski, menempatkan Yesus di Takhta-Nya, 204. 

 130Trivena Ambarsari, Doktrin Kristus, (Surabaya: Momentum, 2014), 10. 

 131Henry C. Thiessen, Teologi Sistematika, ( Gandum Mas, ), 317.   

 132Jan A. Boersema dkk, Berteologi Abad XXI, 478-479. 

 133Jan A. Boersema dkk, Berteologi Abad XXI, 479-480. 
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Firman itu telah menyatakan kepada kita tentang siapakah Bapa.  Dan Anak Allah 
telah menyatakan kepada manusia, bukan saja melalui perkataan-Nya tetapi juga oleh 
pekerjaan-Nya, bahkan keberadaan-Nya telah membuktikan kasih Allah kepada dunia 
dengan kedatangan-Nya ke dalam dunia (Yoh. 3:16). 

Berawal dari laporan Alkitab baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru 
dikatakan bahwa, Yesus adalah pribadi yang kekal.  Ia tidak diciptakan (Yoh. 1:1-3, 10; 1 
Kor. 8:6; Kol. 1:15-16; Ibr. 1:2, 10-12; bdk. Ams. 8:22; Why. 3:14; Kej. 1:1; Yes. 43:10).  
Teapi Ia menciptakan dan menopang segala sesuatu (Yoh. 1:3, 10; 1Kor. 8:6; Kol. 1:16-
17; Ibr. 1:2-3, 10).  Dan Ia berdaulat merintah atas kuasa alam (Mat. 8:23-27 bdk Mrk. 
4:41. 8:22-25). 

4. Pribadi Yesus 
Selain nama-Nya, dan praeksistensi-Nya yang unik.  Keunikan Yesus juga terletak 

dalam Pribadi-Nya, yaitu; Yesus memiliki Ke-dua natur, Manusia sejati (100%) dan Allah 
sejati (100%).  Ke-dua natur Yesus ini diimani dalam kekristenan, sebab Yesus 
merupakan pusat dari kekristenan itu sendiri.  Dalam pengakuan iman Gereja Perancis, 
pada pasal XIII (kedua Tabiat Kristus), menyatakan; 

Kita percaya, bahwa Yesus Kristus, yang adalah hikmat Allah dan Anak-Nya yang kekal, 
telah mengenakan daging kita, untuk menjadi Allah dan manusia dalam satu pribadi.  a. 
Dia menjadi manusia yang serupa dengan kita, yang dapat menderita dalam tubuh dan 
jiwa.  Hanya saja Ia suci tanpa noda apa pun.134 

   

Dan dalam sejarah manusia di dunia ini, tidak ada satu pun manusia yang 
mengenakan kedua natur dalam dirinya, seperti yang Yesus miliki.  Mengenai kedua 
natur Yesus (manusia 100% dan Allah 100%) merupakan topik dasar utama dalam 
Kristologi, dan merupakan pembeda antara Iman Kristen dengan agama lainnya.  Tidak 
heran, jikalau kedua natur Kristus dipersoalkan (diperdebatkan), baik dari luar 
kekristenan maupun di dalam kekristenan.  Ambarsari mengatakan, bahwa “Perdebatan 
tentang topik ini muncul sejak awal kekristenan, dan menimbulkan perdebatan yang  
panjang dan rumit selama hampir tiga abad (300 tahun), akan terus ada sepanjang 
masa.”135  

Rumusan Kredo konsili Chalsedon (th. 451 M) menyatakan: 
Yesus Kristus dikenal dalam dua natur (Manusia dan Allah) yang tidak tercampur, dan 
tidak berubah, tidak terbagi, tidak tertukar, tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya, 
perbedaan kedua natur itu sama sekali tidak disingkirkan oleh kesatuan kedua natur itu, 
tetapi sifat masing-masing natur tetap dipertahankan dan diam bersama-sama dalam satu 
pribadi dan satu subtansi, tidak saling terpisah atau terbagi menjadi dua.136  

   

Konsili Chalsedon yang dilaksanakan pada tahun 451 M. Berhasil merumuskan 
sebuah pengakuan Gereja, berkenaan dengan pribadi Kristus. Yang intinya menyatakan 
bahwa, kedua natur pribadi Yesus (manusia sejati dan ilahi sejati) tidak bercampur, 
tidak berubah, tidak terbagi dan tidak terpisah.   Jadi, kedua natur tersebut secara 
bersamaan dimiliki Yesus.  Ia adalah Allah seutuhnya dan Manusia seutuhnya.  Kedua 
natur tersebut secara bersamaan dimiliki Yesus.  keunikan masing-masing natur dalam 
diri Yesus tidak akan mungkin hilang apa lagi berkurang, bahwa Ia adalah manusia 
seutuhnya dan Allah seutuhnya. 

 

 
 134Th. Van den End, Enam Belas Dasar Calvinisme, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001), 7. 

 135Trivena Ambarsari, Doktrin Kristus, 7. 

 136Trivena Ambarsari, Doktrin Kristus, 7. 
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a. Evidensi Yesus Sebagai Manusia Sejati 
Yesus benar-benar manusia seutuhnya.  Alkitab telah memberikan banyak bukti, 

bahwa Yesus sepenuhnya manusia.  Yesus memiliki tubuh jasmaniah sama seperti kita, 
sebagai contoh; Ia telah dilahirkan (Mat. 1:18-25; Luk. 2:1-7).  Kedatangan Yesus ke 
bumi bukan secara tiba-tiba, namun Ia mengalami proses yang sama seperti manusia 
pada umumnya (dilahirkan).  Millard J. Erickson menyatakan bahwa, “Ia dikandung 
dalam rahim seorang ibu manusia, Ia dilahirkan dan dirawat sama seperti anak lain.”137 
Sekalipun Dia dikandung bukan karena hasil dari hubungan seks (pertemuan antara sel 
telur dan sel sperma) bahkan Alkitab mencatat dengan jelas, bahwa Yesus dikandung 
dari Roh Kudus (Mat. 1:8), namun sejak dalam  kandungan prosesnya sama dengan janin 
manusia yang lainnya.  Yesus menyebut diri-Nya sendiri manusia, Yoh 8:4; Kis 2:22; 
Roma 5:15; 1 Kor 5:15; 1 Kor 15:21.  Ayat-ayat tersebut telah menunjuk pada 
penjulukan diri Yesus yang paling umum sebagai, “Anak Manusia”.  Lebih lanjut lagi 
dikatakan, bahwa Tuhan datang dinyatakan dalam daging (Yoh. 1:14).   Selain itu, orang-
orang disekeliling-Nya menyaksikannya  dan menyatakan, bahwa, Dia sebagai manusia 
biasa (Yoh. 9: 16, 19:5; Kis. 3:22).  Sangat jelas, bahwa ini merupakan salah satu 
pembuktian dari Alkitab mengenai kemanusiaan Yesus.   Alkitab telah menunjukkan 
bahwa Yesus memiliki elemen esensi natur manusia, yaitu tubuh jasmaniah dan jiwa 
yang rasional, Mat 26:26, 28, 38; Luk 23:46; 24:39; Yoh 11:33; Ibr 2:14.     

Berkhof mengatakan, bahwa “ada ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Yesus ada 
di bawah hukum perkembangan manusia yang umum dan mempunyai kebutuhan serta 
penderitaan  seperti manusia, Luk 2:4, 52; Ibr 2:10; 5:8.”138 Selain itu, Yesus juga meiliki 
pengalaman-pengalaman seperti yang manusia alami, yakni; Yesus mempunyai nama 
seperti manusia lain pada umumnya, yaitu Yesus, Anak Daud, Ia memiliki Tubuh (Yoh. 
1:1), Ia berbicara dalam bahasa manusia, Ia menjalani kehidupan seperti manusia 
lainnya (Luk. 2:52) seperti; rasa lapar (Mat. 4:2), haus (Yoh. 19:28), lelah (Yoh 4:6), 
sedih dan tertekan (Yoh. 11:35; Luk. 13:34, 35), dan Ia mengalami kematian (Ibr. 2:14, 
15).  Berkhof berargumentasi, “Yesus bukan hanya memiliki kesempurnaan natural, 
tetapi Ia juga memilki kesempurnaan moral, yaitu ketidakberdosaan.”139  Yesus memang 
sama seperti manusia pada umumnya, tetapi sama sekali tidak ada kemungkinan-Nya 
untuk berdosa (Luk. 1:35; Yoh. 8:46; 14:30; II Kor. 5:21; Ibr 4:15; 9:14; I Pet. 2:22; I Yoh. 
3:5).  Dalam 2 kor 5:21, merujuk pada Yesus yang tidak berdosa, kini dibuat menjadi 
dosa karena kita. 

Perlunya kemanusiaan-Nya, karena manusia berdosa dan hukuman dari dosa 
harus ditanggung oleh manusia juga.  Sebagai ganjaran dari dosa adalah penderitaan 
tubuh dan jiwa, yang hanya mungkin ditanggung oleh manusia (Yoh. 12:27; Kis. 3:18; 
Ibr. 2:14; 9:22).  Seperti yang dikatakan seorang teolog Reformed yang  bernama 
Herman Hoeksema, “In the first Place, Christ must be very man because satisfaction 
must be made in the human nature that has sinned”140 Kemudian Hoeksema 
melanjutkan dengan berkata, “It would be quite impposible to transfuse the blood of a 

 
 137Millard J. Erickson, Teologi Kristen Volume Dua, (Gandum Mas, 2003), 349.    

 138Louis Berkhof, Teologi Sistematika: Doktrin Kristus, 37.  

 139Louis Berkhof, Teologi Sistematika: Doktrin Kristus, 37.  

 140Terjemahan bebas: “Pada tempat yang pertama Kristus harus menjadi manusia yang sejati, karena 

penebusan harus dibuat dalam hakekat manusia sama seperti hakekat manusia yang berdosa”. lih. Herman 

Hoeksema,  Reformed Dogmatics (Grand Rapids, Michigan: Reformed Free Publishing Assosciation, 1976), 

349. 
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horse into the veins of a human body.  An similarly, the resurrected Lord could never 
transfuse His own life into our hearts if He were not related to us”141. 

Menurut Berkhof, “Sangatlah penting untuk tetap mempertahankan realita dan 
integritas kemanusiaan Kristus, pertumbuhan kemanusiaan-Nya, serta keterbatasan 
manusia-Nya”.142  Yohanes juga menekankan, bahwa mengakui kemanusian Kristus 
yang berasal dari Allah, sangatlah penting (Yoh. 4:2-3). 

b. Evidensi Yesus Sebagai Allah yang Sejati 
Salah satu pokok pembahasan teologi Kristen yang paling kontroversial ialah 

pokok ke-Allahan Kristus.  pada saat yang sama pokok pembahasan ini adalah pokok 
yang penting.   Berkenaan mengenai Yesus sebagai Allah yang sejati, Alkitab sebagai 
sumber untuk mengenal Yesus sebagai Allah yang sejati.  Seperti yang diungkapkan oleh 
Berkhof, yakni “in view of the widespread denial of the deity of Christ, it is of the utmost 
importance to be thoroughly conversant with the Scripture proof for it”.143  
Penyangkalan terhadap ke-Alahan Yesus adalah mereka yang mengabaikan ajaran 
Alkitab, sebab Alkitab telah meberikan bukti-bukti yang melimpah mengenai ke-
Tuhanan Yesus Kristus.       

1. Alkitab secara eksplisit menekankan Ketuhanan Yesus Kristus 

Yesaya 9:5, menunjuk pada nubuatan Yesaya tentang kedatangan Yesus melalui 
kelahiran-Nya di muka bumi, dan yang dalam nama-Nya disebut sebagai orang: 
Penasehat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, dan Raja Damai.  Robert M 
Bowman Jr. mengatakan, “Injil Yohanes mencatat beberapa pernyataan secara eksplisit 
yang mengidentifikasikan Ysus sebagai Allah, (Yoh. 1:1, 14, 17)”.144  Pernyataan pertama 
dari ayat 1 “pada mulanya adalah Firman; Firman bersama-sama dengan Allah dan 
Firman itu adalah Allah.  “Firman” (Yunani “logos”) adalah nama Yesus Kristus, yang 
merujuk pada Yesus dalam praeksistensi-Nya.  Ayat 14 Firman yang menjadi daging, 
menurut Mangapul Sagala, “ ia melihat bahwa Yohanes menyebut  Logos sebagai Allah 
(Theos) karena Dialah Anak Allah yang menyatakan Bapa dan kemuliaanNya kepada 
umat manusia (1:14c, 18)”.145  Dan ayat 17 mengindifikasikan Firman yang telah 
berinkarnasi, sebagai “Yesus Kristus” (lih. 1:1; Why. 19:13).  Roma 9:5, merujuk pada 
pribadi Yesus sebagai Allah yang patut dipuji dan di sembah.  Filipi 2:6-9, Paulus 
mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan “yang walaupun dalam rupa Allah, tidak 
menganggap keasetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan”.  Ia 
telah mengosongkan diri-Nya dan mengambil rupa sebagai seorang hamba. Robet M 
Bowman Jr menyatakan, bahwa “pengakuan ‘Yesus Kristus adalah Tuhan’ menekankan 
bahwa Ia sebenarnya adalah Yehovah (Fil. 2:9-11)”.146 Ayat 11 Paulus mengatakan 
“supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut” ia sedang mengatakan bahwa nama Yesus 
kini berada dalam posisi tertinggi, paling dihormati di atas segala ciptaan. Titus 2:13, 
Paulus menjelaskan, ia mengatakan Bahwa Yesus adalah Allah yang Maha besar dan 
Juruselamat.  Dalam 1 Yohanes 5:20, dikatkan, bahwa Yesus Allah yang benar hidup 
yang kekal.   

 
 141Terjemahan bebas: “Adalah mustahil untuk menstransfusikan darah seekor kuda kedalam tubuh 

manusia, demikian juga Tuhan yang bangkit tidak akan pernah menstransfusikan hidupnya sendiri kedalam hati 

kita, jika Dia tidak berelasi dengan kita”. lih. Hoeksema, Reformed Dogmatics, 349. 

 142Louis Berkhof, Teologi Sistematika: Doktrin Kristus, 36. 

 143Louis Berkhof, Systematic Theology (Grand Rapids, Michigan: W M. B. Eerdmans Publishing Co, 

1949), 316. 

 144Robert M. Bowman Jr dan J. Ed Komoszewski, Menempatkan Yesus di Takhta-Nya, 156. 

 145Mangapul Sagala, Firman Menjadi Daging: Kristologi Berdasarkan Y0hanes 1:14, (Jakarta: 

Pertkantas, 2009), 64. 

 146Robet M Bowman Jr dan J. Ed Komoszewski, Menempatkan Yesus di Takhta-Nya, 191. 
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2. Bukti Alkitab tentang  nama-nama Tuhan untuk menunjuk kepada Yesus 
Yesaya 7:14, nubuatan Yesaya kini telah menyebut Anak itu Imanuel, sebagaimana 

yang ditunjukkan oleh Matius, yang berarti “Allah beserta kita” (1:23).  Sorang Ahli tafsir 
PB yang bernama Leon Morris mengatakan, bahwa “Imanuel adalah nama Yesus dalam 
pengertian semua tercakup di dalam nama itu, tergenapi di dalam Dia”.147Yesus sebagai 
Allah juga disinggung oleh Yohanes, yakni; Firman (logos) yang menjadi manusia (Yoh. 
1:1).  Nama Tuhan dalam diri Yesus diungkapkan oleh Yohanes Pembaptis, yakni:  
mempersiapkan jalan bagi Yesus Kristus Sang Mesias merupakan penggenapan dari 
Yesaya 40:3, “persiapkanlah jalan untuk Tuhan” (Mat. 3:3; Mrk. 1:3, Luk. 3:4; bdk. Luk. 
1:16; Yoh. 1:23).  Matius 24:42 “sebab kamu tidak tahu mana pada hari mana Tuhanmu 
datang”.  Tuhanmu yang disinggung oleh Matius, ini merujuk pada diri Yesus.  Lukas 
2:11; 3:4; Kis 2:36; 1 Korintus 12:3; Filipi 2:11, menunjukan otoritas tertinggi, 
menyatakan sifat yang sangat dimuliakan, dan kenyataannya secara praktis bahwa 
Yesus setara dengan nama Allah.       

3. Alkitab menyebutkan atribut-atribut Ilahi dalam diri Yesus 
Eksistensi-Nya yang kekal, Yes 9:5; Fil 2:6; Why 1:8; 22:13.  Why 1:8, 

mengindikasikan gelar yang mulia ini merujuk pada Kristus.  baik konteks dekat, 
sebelum dan sesudah, dari ayat ini merujuk pada keadaan Kristus (lih ay. 7, 13).  
Menurut William Hendriksen, bahwa “ungkapan Aku adalah Alfa dan Omega adalah 
huruf pertama dan terakhir dalam abjad Yunani.  Jadi Kristus dinyatakan di sini 
menyatakan diri-Nya sendiri sebagai sang Wahyu Allah yang kekal, lengkap, dan 
sempurna”.148  Hal ini menunjuk, bahwa Yesus telah ada sejak permulaan sampai 
akhirnya, yaitu Dia Yang Kekal.  Wahyu menerapkan gelar yang Awal dan yang Akhir 
kepada Yesus, secara ekplisit mengklaim gelar itu bagi diri-Nya sendiri.  Menurut Robert 
M Bowman Jr. mengatakan, “gelar yang dipakai oleh Yohanes untuk memperkenalkan 
Yesus, sebenarnya merupakan gelar rangkap tiga: ‘Aku adalah Yang Pertama, Yang 
Terakhir, dan Yang Satu-satunya yang Hidup’ (1:17).149  Ia Maha ada, Matius 28:20 dan 
18:20, mengenai Ia Maha ada, telah terealisasikan dalam pernyataan Yesus yang 
mengatakan “Aku menyertai kamu senantiasa akhir zaman.  Menurut Morris bahwa 
“Yesus yang Matius tuliskan bukanlah seorang figur dari Palestina yang sederhana, 
tetapi Pribadi yang luar biasa yang menyertai para pengikut-Nya di mana pun mereka 
berada.  Hal ini berlangsung selama-lamanya.  Injil Matius dibuka dengan jaminan 
bahwa di dalam kedatangan Yesus, Allah akan beserta umat-Nya”.150  Ia Maha tahu,  
Yohanes 2:24, “karna Ia mengenal mereka semua” Yohanes menunjuk pada pribadi 
Yesus sebagai Tuhan yang Maha tahu.  Bahkan Yesus mengetahui rancangan yang ada 
dalam hati manusia (2:25).  Yohanes mencatat mengenai pengakuan Petrus terhadap 
Yesus “Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu” (Yoh. 21:17).   Matius mencatat bahwa Yesus 
mengetahui pikiran manusia,  bahwa Yesus mengetahui seorang ahli Taurat yang 
memikirkan hal yang jahat tentang Yesus “kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam 
hatimu”  (Mat. 9:4), Morris berpendapat bahwa, “Jahat di sini berarti merencanakan 
perbuatan-perbuatan jahat, tetapi lebih mungkin memikirkan hal yang lebih buruk 
tentang Yesus”.151  dan juga beberapa ayat-ayat lain yang menekankan bahwa Yesus 
adalah Tuhan yang Maha tahu, Kis1:4; 1 Kor 4:5, Wahy 2:23.  Maha Kuasa, Yohanes 

 
 147Leon  Morris, Tafsiran Injil Matius, 32-33. 

 148William Hendriksen, Lebih Dari Pemenang: Sebuah Intrepretasi Kitab Wahyu, (Surabaya: 

Momentum 2010), 58. 

 149Robet M Bowman Jr dan J. Ed Komoszewski, menempatkan Yesus di Takhta-Nya, 206. 

 150Leon  Morris, Tafsiran Injil Matius, 762.  

 151Leon  Morris, Tafsiran Injil Matius, 224. 
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mencatat bahwa Yesus diberikan segala kuasa di surga dan di bumi (Mat. 28:18).  Yesus 
juga berkuasa untuk melakukan mujizat, Rasul Paulus dalam tulisannya menyiratkan 
sebuah kesadaran bahwa Yesus melakukan banyak mujizat (Rom. 15:18-19; 1 Kor. 4:20; 
13:2; bdk. 2 Kor. 12:12; 2 Tes. 2:9).  Perjanjian Baru mengafirmasi bahwa kuasa yang 
Yesus gunakan yaitu, untuk menaklukkan segala ciptaan (1Kor. 15:24; Fil. 2:9-11).  

4. Alkitab membuktikan bahwa Yesus melakukan pekerjaan Ilahi  
Dalam Perjanjian Baru menjelaskan ayat-ayat yang mengindikasikan, bahwa Yesus 

telah melalukan pekerjaan Ilahi yaitu, Yesus menjadikan segala sesuatu.  Yoh 1:1, 3 
“Segala sesuatu dijadikan menjadikan segala seuatu oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada 
satu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan….Ia telah telah ada di dalam dunia 
dan dunia dijadikan oleh-Nya”. 1 Kor 8:6, “namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, 
yaitu Bapa, yang dari pada-Nya berasal dari segala sesuatu dan yang untuk Dia kita 
hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang oleh-Nya segala sesuatu dijadikan 
dan yang karena Dia kita hidup”.  Kol 1:16 “karena di dalam Dialah telah diciptakan 
segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak 
kelihatan, baik singgasana, maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa; segala 
sesuatu dicipta oleh Dia dan untuk Dia”.  Ibr 1:2, “maka pada zaman akhir ini Ia telah 
berbicara kepada kita dengan perantaraan Anak-Nya, Ia tetapkan sebagai yang berhak 
menerima segala yang ada.  Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta’. Dari semua 
ayat-ayat dalam PB, sangat jelas bahwa Yesus, juga ikut mengambil bagian dalam 
penciptaan.   

Pengampunan atas dosa, ayat-ayat dalam PB melaporkan bahwa “Anak Manusia 
(Yesus) berkuasa mengampuni dosa” (Mat. 9:6 bdk. Mrk. 2:1-12; Luk. 5:17-26).  Luk 
7:47-49,    Lukas mencatat dua kali, tentang pengampunan yang diucapkan langsung 
oleh Yesus. “sebab itu Aku berkata kepadamu: Dosanya yang banyak itu telah diampuni 
… lalu Ia berkata kepada perempuan itu dosamu telah diampuni”.  Kis 5:31, “Dialah yang 
telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanan-Nya menjadi Pemimpin dan 
Juruselamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa”.  
Pengampunan yang diberikan oleh Yesus, juga terealisasikan dalam karya-Nya di kayu 
salib, manusia yang berseteru kepada Allah didamaikan dan diampuni seperti yang 
dinyatakan oleh Rasul Paulus dalam Ef 2:15-16. “Sebab dengan mati-Nya sebagai 
manusia Ia telah membatalkan Hukum Taurat dengan segala perintah dan 
ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam diri-
Nya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan 
keduanya, di dalam satu tubuh, dengan Allah oleh salib dengan melenyapkan 
perseteruan pada salib itu”.  Tindakan Yesus yang mengampuni dosa menunjukan 
secara mutlak , bahwa Ia adalah Allah. C.S. Lewis, telah menunjukan hal ini dalam 
argumentasinya yang brilian berukut ini. Lewis menulis:  

Tak seorangpun di bumi ini memiliki wewenang atau hak untuk mengampunkan dosa. Tak 
seorang pun dapat mengampunkan dosa kecuali dia terhadap siapa semua orang telah 
berdosa. Bila Kristus mengampunkan dosa, seperti yang memang dilakukan-Nya, Dia tidak 
menjalankan hak istimewa seorang manusia. Karena tak seorang pun melainkan hanya 
Allah sajalah yang dapat mengampunkan dosa, maka dengan terang dibuktikan bahwa 
Kristus, karena Dia mengampunkan dosa, adalah Allah.152  

Kebangkitan dan Penghakiman, merupakan pekerjaan ilahi-ilahi lainnya yang 
dilakukan oleh Yesus, seperti yang dinyatakan dalam Injil Yoh 5:21; 6:40, 54 “sebab 

 
 152Dikutip oleh Josh Mc Dowell, Benarkah Yesus Itu Allah? (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004), 10-

11.   



34 
 

sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian 
juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendaki-Nya…”, “sebab inilah kehendak 
BapaKu, yaitu supaya setiap orang, yang melihat Anak, dan yang percaya kepada-Nya 
beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman…”, 
“barang siapa makan daging-Ku dan minum darah-Ku, Ia mempunyai hidup yang kekal 
dan Aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman”.  Selain itu, ada beberapa teks 
dalam Injil yang menjelaskan mengenai hak prerogative Yesus  untuk melaksanakan 
penghakiman terakhir (the last judgement), Mat 25:31-32; Yoh 5:22, 27, “apabila Anak 
Manusia datang dalam kemuliaan-Nya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, 
maka Ia akan bersemayaman di atas tahta kemuliaan-Nya.  Lalu semua bangsa akan 
dikumpulkan dihadapanNya dan Ia akan memisahkan mereka seorang dari pada 
seorang sama seperti Gembala, memisahkan domba dari kambing…”, “Bapa tidak 
menghakimi siapa pun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya 
kepada Anak..”, “dan Ia telah memberikan kuasa kepada-Nya, untuk menghakimi, karena 
Ia adalah Anak Manusia”.  Yesus akan menjadi Hakim pada akhir zaman, ini 
mengindikasikan bahwa Ia juga adalah Allah. Mengapa? Karena, semua manusia yang 
pernah hidup dan tinggal dalam dunia ini sejak zaman Adam dan Hawa sampai 
kedatangan Kristus yang keduakalinya terlalu banyak jumlahnya. Kalau Kristus 
bukanlah Allah, bagaimana mungkin Ia bisa menghakimi semua manusia yang pernah 
hidup di dunia  dengan adil?  

Ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memberikan hukuman 
kepada orang-orang berdosa seperti: banyaknya dosa yang dilakukan seseorang.  
Misalnya, dosa membunuh dan berbohong, tentu tidak sama hukumannya (bdk. Kel. 
21:12 dan Kel. 22:1). Tingkat pengetahuannya juga mempengaruhi berat ringannya 
hukuman. Makin banyak pengetahuan Firman Tuhan yang dimiliki setiap orang, makin 
berat hukumannya kalau ia terus berbuat dosa (Luk. 12:47-48).  

Dapat dikatakan bahwa, Hakim itu haruslah seseorang yang maha tahu, bijaksana, 
dan adil, dan karena itu Ia adalah Allah! Sesuatu yang menarik yang terdapat dalam Yoh. 
5:22, 27 dinyatakan bahwa Bapalah yang menyerahkan tugas penghakiman itu kepada 
Yesus. Maka tentunya, Bapa tidak begitu bodoh dengan memberikan tugas kepada 
seorang manusia biasa, di mana pada hakikatnya tugas itu sendiri hanya bisa dilakukan 
oleh Allah sendiri 

5. Karya Penebusan Yesus Kristus 
Karya Utama  dari Yesus Kristus adalah Karya Penebusan (Redemption)-Nya.  

Dengan kata lain, Yesus harus menjalankan  fungsi seorang imam.153 Tugas terbesar-Nya 
ialah mempersembahkan korban yang cukup bagi dosa seisi dunia.154 Ia adalah Imam 
Besar. Jauh sebelum inkarnasi-Nya, dalsm Perjanjian Lama  telah menyatakan keimaman 
dari Sang Penebus yang akan datang (Mzm. 110:4 dan Zak. 6:13), meskipun dalam 
Perjanjian Baru hanya satu kitab, yakni Surat Ibrani yang membicarakan hal ini.  
Selanjutnya, Berkhof menyebutnya, sebagai Hal yang mengejutkan karena Yesus Kristus 
tampil baik tidak hanya sebagai Imam Besar tetapi juga sekaligus sebagai kurban.155 
Berkhof menulis,  

Dalam PL, imam dan korban adalah dua hal yang terpisah, dan sejauh itu tipe korban PL 
tidaklah sempurna.  Karya keimaman Kristus paling jelas disebutkan dalam surat Ibrani, di 
mana Sang Pengantara disebutkan sebagai satu-satunya Imam Besar yang sesungguhnya, 
yang sempurna, yang kekal dan ditunjuk oleh Allah sendiri, yang mengambil tempat orang 

 
 153Louis Berkhof, Teologi Sistematika: Doktrin Kristus, 135.  

154Louis Berkhof, Teologi Sistematika: Doktrin Kristus, 135. 
155Louis Berkhof, Teologi Sistematika: Doktrin Kristus, 143. 
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berdosa, dan oleh pengorbanan-Nya sendiri, Ia memperoleh cvpenebusan yang 
sesungguhnya dan yang sempurna, Ibr. 5:1-10; 7:1-28; 9:11-15, 24, 28; 1o:11-14; 19:22; 
12:24 dan teristimewa ayat-ayat berikut, 5:5; 7:26; 9:14.  Memang hanya Surat Ibrani yang 
menyebut Kristus sebagai Imam Besar. Tetapi, mengenai karya keimaman Yesus Kristus, 
banyak disebutkan dalam Surat-Surat dari Paulus dan Yohanes.  Misalnya: Roma 3:24, 25 
5:6-8; I Korintus 5:7; 15:3; Efesus 5:2; Yohanes 1: 29; 3:14, 15; I Yohanes 2:2; 4:10.156 

 
 

Mengenai karya Penebusan-Nya, tidak ada sumber lain yang benar untuk 
menyaksikannya, kecuali Alkitab.  Dalam Matius 20:28, Yesus menyatakan, “...sama 
seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan 
untuk memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi banyak orang.” Darah-Nya 
ditumpahkan untuk pengampunan dosa manusia (bdk. Mat. 26:8). 

  “Pertanyaan yang paling penting di abad ke dua puluh satu ini adalah: mengapa 
Yesus Kristus mau menjalani penderitaan yang begitu dahsyat?”.157  Pertanyaan ini, 
merupakan hal yang serius, karena pertanyaan tersebut mengarah kepada bagaimana 
seseorang memahami arti penting dari penderitaanNya.  Jhon Piper mengatakan, “Kita 
tidak akan pernah memahami arti dari penderitaan-Nya, jkalau kita tidak bisa melihat 
alasan yang melampaui pikiran manusia”.158  Seluruh pesan Alkitab memberikan Alasan 
mengapa Yesus harus menderita.  Dalam PB menjelaskan bahwa, “Ia (Allah) yang tidak 
menyangkan Anak-Nya sendiri, tetapi menyerahkan-Nya bagi kita semua (Yoh 3:16, bdk. 
Rom 8:23)…”,  “Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum taurat dengan jalan 
menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis: “terkutuklah orang yang digantung pada 
kayu salib! (Gal. 3:13)…”, “Kristus Yesus telah ditentukan oleh Allah menjadi jalan 
pendamaian karena iman, dalam darah-Nya.  Hal ini dibuat untuk menunjukan 
keadilanNya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang terdahulu pada masa 
kesabaran-Nya (Rom 3:25)…”, “inilah  kasih itu: bukan kita yang telah mengasihi Allah, 
tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus Anak-Nya sebagai 
pendamaian bagi dosa-dosa kita (1 Yoh 4:10)”.   

Pengorbanan Yesus Kristus telah menunjukkan kekayaan kasih dan anugerah Allah 
bagi orang berdosa (Rom 5:7-8; Yoh 3:16; Ef 1:7).  Jhon Piper menuliskan, bahwa 
“Besarnya kasih Allah kepada kita bisa ditunjukkan melalui dua hal: Pertama, besarnya 
pengorbanan-Nya untuk menyelamatkan dari hukum dosa.  Kedua, besarnya 
ketidaklayakan kita dalam mendapatkan keselamatan dari-Nya”.159    

Melalui Penebusan itulah, kasih dan keadilan Allah menjadi harmonis.160 Mengapa? 
Karena jika hanya menekankan kasih maka pengorbanan, penderitaan Yesus di kayu 
salib seakan sandiwara belaka, begitupun sebaliknya.  Jadi, Penebusan sangat 
diperlukan. Itulah karya terbesar yang pernah dilakukan oleh Yesus Kristus.  

Keempat Injil mencatat, Yesus benar-benar pernah mati, bahkan mati tergantung 
di kayu salib di bukit Golgota (lih. Mat. 27: 45-46; Mrk. 15:33-41; Luk. 23:44-49 dan Yoh. 
19: 28-30). Sebuah peristiwa yang sebelumnya telah diartikan oleh Kristus sendiri 
sebagai kematian untuk pengampunan dosa manusia, pengukuhan kovenan (janji) yang 
baru dan kekalahan setan (Luk. 22: 15-20; Yoh. 12:31, 16:11).  

 
156Louis Berkhof, Teologi Sistematika: Doktrin Kristus.143-144. 

 157John Piper, The Passion of Jesus Christ: Penderitaan Yesus Kristus (Surabaya: Momentum, 2010), 1.  

 158John Piper, The Passion of Jesus Christ: Penderitaan Yesus Kristus, 1. 

 159John Piper, The Passion of Jesus Christ: Penderitaan Yesus Kristus, 18. 
160Louis Berkhof, Teologi Sistematika: Doktrin Kristus, 150. 
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BAB IV 

APLIKASINYA BAGI PENGINJILAN 

Setelah memberikan beberapa tanggapan terhadap Kristologi Yewangoe, maka 
jelas bahwa konsep Kristologinya tidak sesuai dengan Alkitab, sebab ia menolak 
Ketuhanan Yesus Kristus. Pengakuan Iman akan Ketuhanan Yesus  Kristus, memiliki 
aplikasi tehadap Penginjilan: Pertama, Alkitab sebagai dasar yang kokoh, percaya 
kepada Yesus sesuai dengan kesaksian Alkitab, Arti Penginjilan, dan relasi antara  
Penginjilan dengan Ketuhanan Yesus Kristus. 

 
A. Alkitab Sebagai Dasar yang Kokoh 

Alkitab adalah sumber utama untuk mengenal Kristus, dan yang tidak perlu 
diragukan lagi sebagai satu-satunya sumber kebenaran mengenai Yesus Kristus.   
Benjamin B. Warfield mengatakan, “The proper subject of the New Testament is Christ.  
Every page of it, or perhaps we might better say every line of it, has its place in the 
portrait which is drawn of Him by the whole”.161 

Yesus  sendiri mengatakan bahwa “Kitab suci memberi kesaksian tentang Dia (Yoh. 
5:39)”.  Kemudian dalam seluruh surat-surat Paulus, ia memulai suratnya dengan 
ucapan pujian, atau ucapan syukur kepada Kristus.  Hal ini menunjukkan bahwa Kristus 
merupakan tokoh sentral dalam Kitab Suci.  Terbukti  bahwa banyak yang memberikan 
informasi, bahwa Yesus menggenapi nubuat-nubuat para nabi (Mikha 5:1 bdk Matius 
2:6; Yesaya 7:14 bdk Matius 1:23). 

 
B. Percaya Kepada Yesus Sesuai Dengan Kesaksian Alkitab 

Seorang Kristen sejati adalah, orang yang percaya kepada Yesus sebagai satu-
satunya Tuhan dan Juruselamat seperti yang tertulis dalam Kis. 4:12 “dan keselamatan 
tidak ada di dalam siapa pun juga selain di dalam Dia (Yesus), sebab di bawah kolong 
langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat 
diselamatkan”.  Pengakuan iman akan Ketuhanan Yesus dan juga sebagai satu-satunya 
Juruselamat, merupakan hal yang terpenting dalam kekristenan.  Karena sentral dari 
kekristenan adalah Kristus sebagai manusia yang sejati dan Allah sejati seperti yang 
dinyatakan oleh John Stott,  

Seandainya tokoh Kristus dihapuskan dari agama Kristen, maka agama itu akan runtuh, 
hilang tanpa arti. Kristus adalah pusat kekristenan, segala sesuatu berpusat pada-Nya. 
Bukan dasar-dasar filsafat-Nya atau nilai ajaran-Nya atau mutu etika-Nya yang akan kita 
selidiki, sebab bukan itu yang terpenting. Pokok penyeledikan yang pertama ialah 
Pribadi Yesus. Kekristenan adalah satu-satunya agama yang didasarkan pada pribadi 
pendiri agama itu. Seandainya ditolak asas kepercayaan bahwa Kristus adalah Allah, 
maka Kekristenan telah lama lenyap.162 
 

Pengakuan iman ini tidak di dasarkan pada persepsi yang keliru, tetapi didasarkan 
di atas kebenaran Firman Tuhan yang mana menunjukkan bahwa Yesus mempunyai 
nama yang unik, seperti “Yesus” yang dalam bentuk bahasa Yunaninya berasal dari kata 
bahasa Ibrani Jehoshua, Joshua, Yos. 1:1; Za. 3:1, atau Jeshua, Maschiach, Juru Selamat; 

 
161Terjemahan bebas: “Subjek utama dalam Perjanjian Baru adalah Kristus. setiap halamannya, atau mungkin 

kita lebih baik kita mengatakan setiap baris darinya (PB) mempunyai gambaran tentang Dia (Yesus) secara 

keseluruhan.” Benjamin B. Warfield, The Lord Of Glory (Grand Rapids, Michigan: Baker Book House, 1976), 1. 
162Stott, Kedaulatan dan Karya Kristus, 27. 
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kemudian gelar-gelar ilahi-Nya seperti, Putra Allah, dan Tuhan.  Semua ini menunjukan 
bahwa Yesus patut dipercaya oleh orang Kristen sebagai Tuhan dan Allahnya. 

Semua hal ini membuktikan bahwa Yesus memang tokoh sentral dalam 
kekristenan.  Kesentralan Kristus bukan berada dalam ajaran-ajaran moral-Nya, sekali 
pun itu memang penting, tetapi kesentralan-Nya dalam kekristenan berada pada 
pribadi-Nya sebagai Allah, The second person of the Trinity (Pribadi kedua dari Allah 
Tritunggal).       

 
C. Penginjilan  

Penginjilan merupakan tugas penting yang diberikan oleh Allah kepada orang-
orang percaya.  Matius mencatat tentang paradigma yang penting mengenai Penginjilan 
(Mat. 28:16-20), David J. Bosch mengatakan, bahwa “dalam Matius 28:16-20 telah 
memiliki makna dan penafsiran sebagai  “Amanat Agung”.163  George W. Peter 
menafsirkan Amanat Agung sebagai, “memuridkan umat diantara segala bangsa”.164   

Sekalipun dalam konteks Matius, tugas Penginjilan  (Amanat Agung) pada waktu 
itu, ditunjukkan pada kesebelas murid Yesus yang telah menyaksikan bersama tentang, 
terangkatnya Yesus ke sorga.  Namun tugas Penginjilan tidak hanya dibatasi oleh murid-
murid Yesus, tetapi Penginjilan juga menjadi tugas orang percaya untuk mewartakannya 
kepada orang yang belum pernah mendengar Injil tentang Yesus Kristus.   

Selain memberikan tugas (memberitakan Injil), Yesus juga memberikan janji-Nya 
kepada setiap orang yang taat kepada-Nya, janji yang diberikan oleh Yesus, yaitu; “dan 
ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman” (Mat. 28:20).  Hal ini 
mengindikasikan, bahwa Tuhan tidak akan membiarkan umat manusia atau orang 
percaya dibiarkan, tetapi Ia akan menuntun umat-Nya yang taat terhadap perintah-Nya 
(memberitakan Injil).  Sebelum terlalu jauh, mengenai pembahasan Penginjilan, Penulis 
akan telebih dahulu mendenifisikan Penginjilan.   

Stenly R. Paparang dalam Kamus Multi Terminologi, mendefinisikan Penginjilan, 
bahwa “Penginjilan berasal dari kata Injil.  Dalam bahasa Yunani, Eunggalion,  Yang 
berarti kabar baik  atau kabar bahagia.  Injil adalah kabar baik bahwa Allah di dalam 
Kristus telah memenuhi janji-Nya kepada Israel, dan bahwa keselamatan telah dibuka 
bagi semua orang”.165  Yakob Tomatala menyatakan, bahwa “Penginjilan adalah usaha 
untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus 
Kristus, dengan tujuan agar mereka dapat menerima Dia sebagai Tuhan dan Juruselamat 
pribadi”.166  Dan diteruskan oleh Johannes Verkuyl, ia mendenifisikan bahwa. 

Injil  dari bahasa Yunani, eaggelion yang berarti menjalankan kabar kesukaan bagi 
orang-orang berdosa karena kematian dan kebangkitan Yesus Kristus.  Luk 2:10 secara 
huruf berarti: “Dengan sukacita yang besar kusampaikan kabar kesukaan.”  Kata itu 
mencangkup arti bahwa si pembawa berita menunggu jawaban apa yang akan 
dibawanya kembali kepada orang yang mengutusnya.  Inlah gagasan yang asli dari tugas 
pengabaran Injil terhadap kabar kesukaan tentang Anugerah Allah.167  

 

 
163David J. Bosch, Transformasi Misi Kristen: Sejarah Teologi yang Mengubah dan Berubah, (Jakarta: BPK 

Gnung Mulia, 2000), 89. 
164George W. Peters, A Biblical Theology Of Missions: Teologia Alkitabiah Tentang Pekabaran Injil (Malang: 

Gandum Mas, 2006), 219. 
165Stenly R. Paparang, Kamus Multi Terminologi: Sebuah Kamus Dengan Multi Bahasa (Jakarta: Delima, 2013), 

472.  
166Yakob Y. Tomatala, Penginjilan Masa Kini (Malang: Gandum Mas, 1988), 1.  
167J. Verkuyl, Etika Kristen: Seksual (Jakarta: BPK Gunung Mulia1993), 80. 
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Billy Graham mengungkapkan bahwa “Yesus Kristus, Putra Allah Bapa, Pribadi 
kedua dari Tritunggal, adalah Pribadi Utama yang menjadi pokok pemberitaan Injil”.168  
Maka, dapat dikatakan, bahwa Penginjilan adalah: mewartakan kabar baik tentang Yesus 
Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat. 

a. Manusia Sebagai Objek Penginjilan 
Dalam Injil Matius 28:19-20, “Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku” ini 

menunjukkan, bahwa sasaran atau objek dari Penginjilan adalah manusia.   Menurut 
Dewan Gubernur Profesor Theologi British  Columbia, yaitu J. I. Packer mengatakan, 
bahwa “Penginjilan berarti menyatakan Yesus Kristus, Anak Allah yang menjadi manusia 
dan yang  pernah hadir dalam sejarah untuk menyelamatkan umat manusia yang 
celaka”.169  Allah mempunyai misi di dunia ini yaitu untuk menyelamatkan umat 
manusia dari dosa.  Misi yang Tuhan Yesus berikan kepada orang percaya (sudah 
diselamatkan) adalah, “pergi untuk memberitakan Injil”.  Maka sangat jelas, bahwa Injil 
harus diberitakan kepada umat manusia, supaya mereka mendengar tentang Yesus 
Kristus, bahwa Yesuslah satu-satunya Juruselamat umat manusia. 

Penginjilan berarti menyatakan Yesus Kristus dan karya-Nya kepada manusia 
berdosa, sebagai satu-satunya harapan dalam hidupnya, sekarang dan selamanya.  
Packer mengatakan “Penginjilan mendorong orang berdosa  untuk menerima Yesus 
Kristus sebagai Juruselamat, dan setelah menyadari bahwa pada akhirnya manusia akan 
terhilang tanpa Yesus”.170 Beberapa ayat Alkitab menunjuk, bahwa dalam Yesuslah 
manusia mendapatkan keselamatan, “Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala 
dosa kita…supaya Ia membawa kita kepada Allah” (1 Pet. 3:18).  Hanya melalui Dia, 
manusia dapat datang dan percaya kepada Allah, sesuai dengan apa yang dikatakan 
Yesus: “Akulah jalan dan kebenaran  dan hidup.  Tidak ada seorang pun yang datang 
kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku” (Yoh. 14:6).  “Ia yang datang ke dunia untuk 
menyelamatkan orang berdosa” (1 Tim. 1:15).  
D. Relasi Penginjilan Dengan Ketuhanan Yesus Krisus 

Seperti yang Penulis paparkan, bahwa inti dari Penginjilan adalah Yesus Kristus 
sebagai Tuhan dan Juruselamat.  Maka setiap manusia yang mendengar tentang Injil, 
mereka harus memahaminya dengan benar, bahwa Yesuslah Tuhan dan Juruselamat.  
Tanpa pengetahuan akan hal ini, maka manusia tidak mungkin diselamatkan, seperti 
yang dinyatakan oleh W. Gary Cramton bahwa “suatu pengetahuan intelektual tentang 
Kristus (latin notitia): seseorang harus tahu fakta-fakta dan informasi tentang Dia yang 
datang untuk menebus orang-orang pilihan Allah.  diluar pengetahuan seperti itu 
sangatlah tidak mungkin diselamatkan”.171  Paulus meneguhkan hal ini, ketika ia menulis 
dalam Roma 10:9 “sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, bahwa Yesus adalah 
Tuhan, dan percaya dalam hatimu, bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara 
orang mati, maka kamu akan diselamatkan”.  Penulis berkesimpulan, tindakan mengaku 
dengan mulut dan percaya dalam hati, tidak bisa tidak didasarkan pada pengetahuan 
yang benar tentang Yesus.   

Jika konsep Kristologi Yewangoe yang tidak mengakui keilahian Yesus Kristus, 
ditawarkan kepada orang-orang berdosa, jelas tidak bisa disebut sebagai Penginjilan 
yang murni, karena core (inti) dari Injil itu yaitu Pribadi Kristus diberitakan dengan 
tidak benar.  Jika pemberitaan itu tidak benar, maka orang-orang yang 

 
168Billy Graham, Beritakan Injil: Standar Alkitab bagi Penginjil  (Bandung: LLP dan Andi, 2002), 21. 
169J. I. Packer, Penginjilan Dan Kedaulatan Allah: Evangelism and The Sovereignty Of God  (Surabaya: 

Momentum, 2014), 28.  
170J. I. Packer, Penginjilan Dan Kedaulatan Allah, 29.  
171W. Gary Crampton, Verbum Dei [Alkitab: Firman Allah]  (Surabaya: Momentum, 2011), 26. 
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mendengarkannya akan mendapat pengetahuan yang salah tentang Yesus, dan 
pengetahuan yang salah tentang Yesus pada akhirnya tidak mendatangkan keselamatan 
kepada orang berdosa tersebut.   

 

 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN 

 

Dalam bab ini, Penulis akan membahas mengenai kesimpulan berdasarkan apa 
yang penulis uraikan dalam bab I sampai bab IV. Agama Kristen bebeda dengan agama-
agama lain, karena inti dari kekristenan adalah Yesus Kristus yaitu Allah yang menjadi 
manusia, yang oleh-Nya manusia akan dibebaskan dari dosa.  Pada jantung kepercayaan 
ortodoksi ada pengakuan bahwa  Kristus mati sebagai subtitusi untuk menyediakan 
keselamatan bagi umat manusia yang sudah hilang.  Stott mengatakan bahwa, “Jikalau  
kuasa-Nya tidak sama dengan yang disaksikan-Nya dan Ia gagal menyematkan manusia, 
maka kekristenan atau para pengikut Kristus akan kehilangan artinya yang hakiki”.172  
Lebih lanjut Ambarsari mengatakan, bahwa “Kekristenan tanpa Yesus tidak mempunyai 
makna apa pun! No Christian Without Christ”.173  Tentunya, Kristus yang dimaksudkan di 
sini adalah Kristus sebagai Allah yang telah menjadi manusia.  

  Dari penolakan Yewangoe mengenai hal ini, maka penulis menyimpulkan bahwa 
ajaran Yewangoe, khususnya doktrin Kristologi adalah ajaran sesat yang tidak sesuai 
dengan Kitab Suci.  Paulus sendiri mengutuk pemberitaan mengenai Yesus yang lain, 
dan dalam hal ini, Yewangoe tercakup di dalamnya. Rasul Paulus menulis: 

Aku heran, bahwa kamu begitu lekas berbalik dari pada Dia, yang oleh kasih karunia 
Kristus telah memanggil kamu, dan mengikuti suatu injil lain. …yang sebenarnya bukan 
Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk 
memutarbalikkan Injil Kristus…Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga 
yang memberitakan kepada kamu suatu injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami 
beritakan kepadamu, terkutuklah dia... Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang 
kukatakan sekali lagi: jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil, yang 
berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia (Galatia 1:6-9). 

 
Ajaran sesat Kristologi Yewangoe sewajarnya ditolak oleh orang-orang percaya.  Jika 
tidak, maka tentunya Yesus tidak perlu disembah, menyanyikan pujian bagi-Nya, 
menaikkan doa kepada-Nya, dan sebagainya.  
 
 

 
 

172John R.W. Stott, Kedaulatan dan Karya Kristus, 26. 
173Trivena Ambarsari, Doktrin Kristus, 5. 
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