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ABSTRAK  

Gambaran-gambaran mengenai Yesus yang dibawa 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 kepribadjan 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.  

Choan-Seng Song adalah seorang pelopor berteologi dalam konteks Asia. Dialah yang 

mencetuskan pemikiran teologis transposisional (pergeseran, perubahan), dimana Yesus yang 

sebenamya 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. Baginya, Inkamasi Yesus 

Kristus, kemanusiaan, penderitaan, kematian-Nya di salib dan kebangkitan-Nya, adalah 

manifestasimanifestasi dari kasih Allah, Bapa Surgawi. Ini adalah kenyataan spiritual bahwa 

Allah mentransformasikan manusia ke dalam kerajaan-Nya. Dalam kenyataan spiritual ini, 

gereja di Asia Tenggara hams menemukan sumbersumber kekuatan dan kebijaksanaannya 

tmtuk mengusahakan tugasnya dalam pewartaan Injil tentang kebenaran dan rekonsiliasi 

antara Allah dan manusia, antara manusia dan manusia, dan antara manusia dan dunia.  

Oleh karena Kristus dapat hadir dan menjelma menjadi Kristus dalam semua kelompok 

etnis Asia, dan Kristus dalam semua agamaagama Asia, serta Kristus dalam semua budaya 

Asia. Maka, Kristus tidak hanya mengalami perubahan dari Kristus yang berhidung mancung 

kepada Kristus yang berhidung pesek. Tetapi juga, Yesus Kristus bukan lagi satu-satunya 

Iuruselamat Dunia, Dia hanyalah salah satu diantaranya. Atau dengan kata lain, Choan-Seng 

Song menolak finaljtas Yesus Kristus, yang mutlak itu.  

Apakah rumusan kristologi Choan-Seng Song sesuai dengan AJkitab? Apakah 8Yesus 

bukan satu-satunya juruselamat dunia? Apakah Pemikiran teologis transposisional Choan-Seng 

Song, memiliki pengaruh di Indonesia? Semua pertanyaan itu, akan dibahas dalam karya tulis 

ini.  

 

 

 



DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL  ..........................................................................................................  i 

LEMBARAN PENGESAHAN LEMBAGA PENDIDIKAN   ..........................................  ii 

LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS  .....................................................  iii 

LEMBARAN PERSETUJUAN DOSEN PENGUJI TESIS ................................................  iv 

LEMBARAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI TESIS  ...........  v 

ABSTRAK  ...........................................................................................................................  vi 

KATA PENGANTAR  ........................................................................................................  vii 

DAFTAR ISI  .......................................................................................................................  x 

 

BAB  I  PENDAHULUAN  ..........................................................................................  1 

A. Latar belakang Masalah  ..........................................................................  1 

B. Rumusan Masalah Penelitian  .................................................................  13 

C. Tujuan Penelitian  .....................................................................................  14 

D. Ruang Lingkup Penelitian  ......................................................................  15 

E. Manfaat Penelitian ...................................................................................  15 

F. Hipotesis  ..................................................................................................  16 

G. Metode Penelitian  ....................................................................................  17 

H. Sistematika Penelitian  .............................................................................  18 

 

BAB  II LATAR BELAKANG PRIBADI DAN PEMIKIRAN KRISTOLOGIS 

CHOAN-SENG SONG  ..................................................................................  19 

A. Latar Belakang Pribadi  ............................................................................  19 

1. Riwayat Hidup C. S. Song  ................................................................  19 

2. Karya-karya C. S. Song  .....................................................................  20 

B. Latar Belakang Pemikiran Kristologis C. S. Song  .................................  24 

1. Realitas Global  ...................................................................................  24 

a. Teologi Hitam ..............................................................................  25 

b. Teologi Feminisme  ......................................................................  27 

2. Realitas Asia  ......................................................................................  28 

a. Kemiskinan Asia  .........................................................................  29 

b. Kompleksitas Agama (Religiositas) Asia  ....................................  33 

3. Tokoh-tokoh yang Memengaruhi Pemikiran C. S. Song  ................  36  

C. Pemikiran (Transposisional) Kristologis C. S. Song ..............................  40 

1. Transposisi adalah Pergeseran Ruang dan Waktu  .........................  43 

2. Transposisi adalah Komunikasi  .......................................................  45 

3. Transposisi adalah Inkarnasi  ............................................................  47 

D. Dasar Alkitabiah Pemikiran Teologis “Transposisional” C. S. Song  .....  51 

1. Perjanjian Lama (PL)  .........................................................................  51  

a. Penghancuran Menara Babel  .....................................................  51 

b. Penyebaran Israel  ........................................................................  54 

c. Allah Segala Bangsa  ....................................................................  58 



2. Perjanjian Baru (PB) ...........................................................................  61 

a. Penyaliban dan Kematian Yesus ................................................  61 

b. Kebangkitan Yesus ......................................................................  63 

 

BAB  III ANALISI—KRITIS TERHADAP PEMIKIRAN KRISTOLOGIS C. S. 

SONG  ..............................................................................................................  70 

A. Yesus menurut C. S. Song  .......................................................................  70 

1. Yesus Hanya sebagai Manusia Biasa  ...............................................  70 

2. Yesus adalah Kristus tetapi Kritus Bukan Yesus  ............................  74 

B. Yesus Kristus yang Aku Kenal  ...............................................................  76 

1. Keunikan Nama-Nya  ........................................................................  79 

2. Keunikan Eksistensi-Nya  ...................................................................  85 

3. Keunikan Pribadi Yesus ....................................................................  89 

a. Yesus adalah Manusia Sejati  ......................................................  91 

b. Yesus adalah Allah Sejati ............................................................  96 

c. Yesus adalah Allah Sejati dan Manusia Sejati ...........................  102 

4. Karya Penebusan Yesus Kristus  .......................................................  106 

5. Finalitas Yesus Kristus  ......................................................................  114 

a. Eksklusivisme ..............................................................................  118 

b. Inklusivisme  ................................................................................  119 

c. Pluralisme  ....................................................................................  125 

C. Bagaimana Dapat Mengenal Yesus Kristus  ...........................................  127 

1. Kasih Karunia  ....................................................................................  127 

2. Alkitab adalah Sumber Utama (Primat) Mengenal Yesus  .............  128 

 

BAB  IV  PENGARUH PEMIKIRAN TEOLOGIS “TRANSPOSISIONAL” DAN 

RUMUSAN KRISTOLOGIS C. S. SONG DI INDONESIA  .........................  133 

A. Konteks Berteologi di Indonesia  ............................................................  133 

1. Konflik Antar Umat Beragama  ........................................................  134 

2. Toleransi Antar Umat Beragama  .....................................................  139 

B. Pengaruh Pemikiran Teologis “Transposisional” C. S. Song di 

Indonesia  ..................................................................................................  143 

C. Rumusan Kristologi Khas Indonesia  ......................................................  148 

 

BAB  V PENUTUP .......................................................................................................  155 

A. Kesimpulan  ..............................................................................................  155 

B. Saran  .........................................................................................................  157 

 

DAFTAR PUSTAKA  .........................................................................................................  161 

 

BIODATA PENULIS  .........................................................................................................  170 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Dalam bagian pendahuluan buku Institutes of the Christian Religion, John Calvin 

menyatakan, ”Hampir semua hikmat yang kita miliki, yaitu hikmat yang sejati dan benar 

terdiri atas dua bagian, yakni: pengenalan akan Allah dan akan diri kita sendiri.”1 Sulit 

memahami apa sebenamya maksud pernyataan Calvin. Sehingga James Montgomery Boice 

menyatakan,  

… kata-kata ini, membawa masalah baru. Iika benar bahwa hikmat tercapai dari 

“pengenalan akan Allah dan diri kita sendiri,” satusatunya jawaban yang mungkin adalah 

"tidak seorang pun.” Jika hanya mengandalkan diri kita sendiri, tidak satu pun di antara kita 

yang sungguh-sungguh mengenal Allah. Tidak juga kita mengenal diri kita sendiri secara 

memadai.2 

Sedangkan menurut penulis, pernyataan Calvin mengandung dua pengertian, yakni: 

pertama, Iika hikmat yang sejati dan benar hanya tercapai oleh karena pengenalan akan din‘ 

sendiri dan Allah, maka pemyataan Calvin ini tentu menimbulkan ’masalah baru.’ Mengapa? 

Karena akan timbu1 penanyaan, "siapakah yang memiliki pengenalan seperti itu." kedua, setiap 

orang yang mengakui dirinya Kristen (pengikut), mestinya memiliki pengenalan baik dan 

benar akan Yesus Kristus. Mengapa? Karena Yesus Kristus adalah ”nyawa”3 dari kekristenan. 

Tampa Kristus, mustahil ada kekristenan. Itulah sebabnya, kekristenan selalu di-identik-an 

dengan Kristus. Jadi, konsekwensi logisnya, ketika seseorang telah mengenal dirinya, maka 

dengan sendirinya dia akan mengenal Allah (Yesus Kristus). Benarkah demikian? Bagi Rasul 

Paulus, Pengenalan akan Yesus Kristus adalah ”sesuatu hal” yang panting dan utama (primat). 

Karena itu, maka ia terobsesi untuk menjadikan ’proses pengenalannya’ akan Yesus Kristus, 

menjadi sesuatu yang terpenting dan terutama dalam hidupnya. Bahkan Oleh karena 

pengenalannya itu, ia ’tidak (lagi) menghiraukan’ kenikmatan duniawi. Ia menyatakan, 

 … apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi, karena 

Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus, 

Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan 

semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus... Yang 

kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitan-Nya dan persekutuan dalam 

                                                             
1James Montgomery Boice, Dasar-Dasar Iman Kristen (Surabaya: Momentum, 2011) him. 17. band. John Calvin, 

Institutes of The Christian Religion, 2 jld., ed. John T. McNeill, terj. Ford Lewis Barges Philadelphia: Westminster, 1960), 

hlm. 35.  
2lbid,hlm.17  
3Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan ”Nyawa” sebagai: n1 pemberi hidup kepada badan 

wadak (organism fisik) yang menyebabkan hidup (pd manusia, binatang, dsbnya). Jadi, penulis memakai frase ini, 

dengan maksud menyatakan bahwa, tanpa Kristus, tidak mungkin (mustahil) ada kekristenan. Tum Penyusun, 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) Mm. 790  



penderitaan-Nya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematian-Nya, supaya 

aku akhimya beroleh kebangkitan dari antara orang mati.4  

 

Jadi, dapatlah dikatakan bahwa Paulus begitu terobsesi untuk menemukan jawaban atas 

pertanyaan, ”Siapakah sebenamya Yesus orang Nazaret itu?”5 pertanyaan ini, sebenamya 

bukanlah merupakan pertanyaan barn, melainkan pertanyaan klasik yang selalu dipertanyakan 

dan diperdebatkan kembali sejak zaman Yesus hingga masa kini.6 Bahkan, pertanyaan ini terus 

berkembang, sehingga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan lain, seperti yang dikemukakan 

oleh Craig A. Evans, antara lain:  

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 

pemah 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 pemah hidup?7 

 

Dengan timbulnya berbagai pertanyaan seputar Yesus, sebagaimana yang dikemukakan 

diatas, mengindikasikan bahwa: pada waktu itu, Yesus begitu popular dan menarik perhatian 

banyak orang. Jacob van Bruggen menyatakan, "hampir tidak ada yang membantah kenyataan 

bahwa pada awal tarikh Masehi di Palestina pernah hidup seorang Yahudi yang bernama 

Yosua (Yesus) dan yang disalib oleh penguasa Romawi.”8 Dengan demikian, dapatlah 

dikatakan bahwa pada waktu itu, Yesus benar-benar terkenal. Yesus begitu popular. Pun 

demikian, ironisnya, meski 'terkenal' namun banyak orang justru tidak ”mengenal-Nya.”  

Jadi, dapatlah dikatakan bahwa Yesus memang tokoh yang konttoversial. Sejak kelahiran-

Nya, Ia telah menimbulkan banyak perdebatan, diskusi dan sebagainya. Menariknya, jika 

menelusuri Alldtab, seakan-akan diskusi atau perdebatan, mengenai Yesus, ”berawa ” dari 

Yesus sendiri. Mengapa? Karena Yesus sendiri yang mengajukan pertanyaan ”... siapakah Anak 

                                                             
4Filipi 3:743. 10-11    
5Mengapa penulis bertanya? Sebab, mereka yang pernah bertatap muka dengan Yesus Pun pernah 

mempertanyakan Siapakah Yesus? dengan mengajukan pertanyaan pertanyaan seperti, ”Siapakah la ini, sehingga Ia 

dapat mengapuni dosa?" (Luk. 7:49); “Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepada-Nya?" 

(Mrk. 4:41); “Siapakah gerangan Dia ini, yang kabarnya melakukan hal-hal demikian?" (Luk.9:9); “Gemparlah 

seluruh kota itu dan orang berkata; ‘siapakah orang ini?” (Mat.21:10). Pilatus pun mendesak Yesus  dengan 

mengajukan Pertanyaan kepada-Nya, “Apakah Engkau Raja orang Yahudi?“.  
6Sostenis Nggebu, Napak Tilas Jejak-jejak Yesus (Bandung: Kalam Hidup, 2004) hlm. 253.   
7Craig A. Evans, Merekayasa Yesus, (Yogyakarta: Andi Offset, 2007), hlm. xxvii  
8Jacob van Bruggen, Kristus di Bumi; Penuturan Kehidupan-Nya oleh Murid-murid dan Penulis-penulis sezaman, 

terj. LITINDO (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001) hlm. 1   



Manusia itu?” (Mat. 16:13). Pada waktu Yesus mengajukan pertanyaan tersebut, mereka 

menjawab-Nya dengan mengatakan bahwa: Yesus adalah Yohanes Pembaptis, Yesus adalah 

Elia, Yesus adalah Yeremia, atau salah seorang dari para Nabi (lih. Mat. 16:14). Hanya Simon 

Petrus, yang dengan tegas menjawab," Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang 

hidup!"(band.Mat.16:16).9  

Tidak dapat disangkali, bahwa pertanyaan Yesus ini, ’merangsang' setiap orang, untuk 

memikirkan dan mengidentifikasi Yesus, berdasarkan pemahaman dan pengalamannya 

sendiri, meskipun keunikan pribadi dan karya penyelamatan Yesus telah diakui oleh Gereja 

sebagai finalitas.10 Tetapi juga tidak dapat dinafikan, bahwa hingga kini anggapan: Yesus hanya 

sebagai tokoh masa lampau, pendiri Agama Kristen, penganjur kebenaran, pengajar moral 

yang luhur, pembuat mukjizat, penyembuh yang ajaib, sahabat orang miskin, Seseorang yang 

dikagumi oleh banyak orang dan mempunyai banyak pengikut, atau seorang saksi dari Allah 

’masih ada’.11 Bahkan oleh mereka yang menyebut dirinya sebagai Apologet Kristen masa kini 

pun, ketika berbicara mengenai, ’siapakah Yesus?’ selalu mengacu pada tiga pilihan, Yesus 

adalah seorang pembohong, orang gila atau Tuhan (liar, lunatic atau Lord).”12  

Dalam catatan perjalanannya di Asia, Ajith Fernando menemukan fakta yang 

’menggemparkan’ kala membaca sebuah artikel dalam majalah Time13 yang mengulas tentang 

tiga buku baru mengenai Yesus Kristus. Meskipun ketiga buku tersebut ditulis oleh ’sarjana-

sarjana terkemuka’14, tetapi mereka menampilkan Kristus yang sangat berbeda dari Kristus 

yang disembah oleh orang Kristen selama berabad-abad. Mereka menyangkal Kitab-kitab Injil 

sebagai sumber informasi yang akurat dan andal mengenai siapa Yesus sebenamya.15  

Fakta-fakta ini, lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa Yesus adalah sosok yang 

kontroversial. Ia, menjadi pusat pembicaraan dan perdebatan sepanjang sejarah. Pertanyaan-

pertanyaan, penelitian dan penyeledikan seputar Yesus seakan tidak pernah berakhir. 

Meskipun, Alkitab secara ’jelas’ telah menyatakan siapakah Dia. Namun, Alkitab seakan 

’disingkirkan’ dan digantikan dengan rasio yang terbatas, untuk menyelami siapakah Allah, 

Siapakah Yesus Kristus! Maka, yang terjadi adalah kecendrungan untuk menciptakan suatu 

gambaran (rumusan) tentang Yesus menurut pendapat dan khayalan sendiri, sang teolog.“16 

Akhirnya, Yesus menjadi semacam boneka pajangan yang dapat dinilai dari berbagai 

perspektif, dan scmuanya benar. Karena subjektivitas sang penilai.  

Jika diamati, penggambaran tentang Yesus, tidak hanya terjadi di Eropa atau Amerika. Di 

Asia bahkan Indonesia pun, telah ada upaya “menggambarkan” Yesus, sesuai dengan konteks 

                                                             
9Jawaban Simon Petrus inilah yang pada akhirnya menjadi 'landasan' pengakuan Gereja Pada masa kini  
10Misalnya, Yesus Kristus adalah Mesias Anak Allah, Yesus Kristus adalah Allah Sejati dan Manusia Sejati, 

Yesus Kristus adalah satu-satunya Jalan Keselamatan, dsbnya.  
11Craig A. Evans, Merekayasa Yesus, hlm. 268.   
12Ibid, hlm. 2   
13Artikel tersebut, ditulis oleh Richard N. Ostiling, ”Jesus Christ, Plain and Simple”, Time. edisi 10 Januari 1994, 

hlm. 34-35   
14Ketiga buku tersebut ditulis oleh: 1). John Dominic Crossan, Jesus: A. Revolutionary Biography (San Fransisco: 

Harper San Fransisco, 1993); 2). Burton Mack, The Lost Gospel (San Fransisco: Harper San Fransisco, 1994); The Jesus 

Seminar, The Five Gospels: The search for the Authentic Words of Jesus (New York: Macmillan, 1993).   
15Ajith Fernando, Supremasi Kristus (Surabaya: Momentum, 2006) hlm. 3.   
16John Stott, Kristus Yang Tiada Tara (Surabaya: Momentum, 2010), hlm. 3.  



setempat. Menurut Pinehas Djengjengi, ”Hal itu terjadi karena pengungkapan mengenai Yesus 

dalam Perjanjian Baru (Alkitab) lebih bersifat kesaksian, sehingga sulit menemukan rumusan 

kristologi dalam bahasa yang sistematis.”17  

Memang, sejak gereja mula-mula, bapak-bapak gereja telah mengupayakan perumusan 

yang sistematis, menyatukan berbagai perbedaan melalui sidang-sidang gerejawi (konsili).18 

Namun, dalam perkembangan di abad-abad selanjutnya, kekristenan kembali diperhadapkan 

dengan berbagai macam perumusan tentang Yesus. Hal itu teq'adi, karena rumusan yang 

disajikan oleh seorang pakar (ahli) pun dapat berbeda dengan yang disajikan oleh pakar 

lainnya. Misalnya penelitian terhadap ”Yesus yang Historis”. Penelitian ini, begitu meluas dan 

juga begitu membingungkan, sehingga penelitian ini pada gilirannya menjadi pokok 

perdebatan diantara para pakar. Sepanjang abad ke-19 penelitian tentang ”kehidupan Yesus” 

gencar dilakukan. Dan pada awal abad ke-2O, ’seolah-olah’ kegairahan Yesus mempelajari 

’kehidupan Yesus' sudah berkurang. Timbulnya teologi dialektis menyebabkan perhatian 

terhadap ’Yesus yang Historis’ mengalami kemunduran. Karena orang lebih banyak menatuh 

minat terhadap ”Kristus yang Kerugmatis”, yaitu Kristus yang diberitakan dalam Pengabaran 

Firman. Walaupun demikian, segera nyata bahwa teologi yang menyatakan pemberitaan 

apostolic tentang Yesus sebagai satu ”mites” tetap meningkat selama orang tidak member 

perhatian terhadap ”Yesus yang Historis”, yang mempakan titik awal segaIa-galanya.19  

Dalam konteks Asia, Sugittharajah 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 kepn’badian 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.20  

 

                                                             
17Djengjengi juga menjelaskan bahwa Penggambaran dalam Perjanjian baru dipengaruhi oleh dua pola pikir, 

yaitu Yudaisme (monoteisme) dan Hellenisme (politeisme), yang telah berasimilasi. Uh. Pinehas Djengjengi, 

Kontekstualisasi Pemikimn Dogmatika di Indonesia, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004) hlm. 112.   
18Bermula dari konsili di Nicea (325) yang menengahi perseteruhan antara pengikut Athanasius (yang memandang 

Kristus sebagai Allah sepenuhnva-homo ouisios) dan pengikut Arius (yang memandang Kristus hanyalah sebagai 

mahkluk yang sempurna -ktisma teleion), yang akhirnya menekankan bahwa Kristus sehakikat dengan Allah, Dia 

sederajat dengan Allah. Dia adalah Allah, konsili Konstantinope (381) yang menguatkan keputusan Nicea, Efesus 

(431) yang Menekankan pandangan Cyrillus mengenai keallahan Yesus dan konsili Chalcedon (451) yang 

menetapkan kesatuan dua tabiat Yesus sebagai Allah dan Manusia. Band. Reinhold Seeberg, Text Book of the History of 

the Doctrines, vol. I (Grand Rapids: Baker Book House, 1958), hlm. 163-168; J.N.D Kelly, Early Christian Doctrines 

(London: Adam 8: Char‘es Black, 1977), hlm.226-231; Juzto L Gonzalez, A History Christian Thought, vol. 1 (New York: 

Abingdon Press, 1970), hlm. 391-392.   
19Jacob van Bruggen, Kristus di Bumi; Penuturan Kehidupan-Nya oleh Murid-murid dan Penulis-penulis 

sezaman,... hlm. 3  
20R.S. Sugirtharajah, ed., Wajah Yesus di Asia, terj. loanes Rakhmat (Jakarta: BPK Gunung Mulla, 2011) hlm. 1-

2.   



Artinya bahwa, Yesus yang dibawa oleh para pekabar Injil dari Barat adalah Yesus yang 

menjadi ”orang asing" di daerah tempat tinggalNya sendiri. Karena, Yesus yang diwartakan 

adalah Yesus yang berhubungan erat dengan kolonialisme. Para penginjil dan Misionaris Barat 

sering memberitakan ”Kristus yang menentang kebudayaan dan Agama” dan Kristus yang 

menindas”.21 Maka, perlu ada upaya dari para teolog Asia,22 untuk meng-Asia-kan dan 

'merumuskan’ kembali Yesus, dengan memakai ungkapan-ungkapan khas Asia untuk 

memenuhi kebutuhan orang-orang Asia di tempat dan kebudayaan mereka sendiri, sekaligus 

menangkal pemahaman tentang Yesus yang Mutlak-mutlakan, gagahgagahan, dan menindas,23 

seperti yang diberitakan para Misionaris Barat.  

Dari beberapa teolog Asia yang disebutkan diatas, Choan-Seng Song dapat disebut 

sebagai yang terkemuka dalam memikirkan teologi di Asia.24 Ia, memikirkannya secara khas 

dan mendalam.25 Dalam artikelnya, ”Oh Yesus, Sini Bersama Kami” C.S. Song dengan keras 

menentang gambaran Yesus di Asia, yang terbungkus sedemikian rupa oleh berbagai macam 

kristologi Barat. Ia menyatakan,  

Itu adalah Yesus bohongan, yang dipalsukan oleh kekayaankekayaan dunia ini. Itu 

adalah Yesus gadungan yang dipuja melalui liturgy kosong, itu adalah Yesus dogmatis yang 

dibungkus dalam suatu system ajaran yang kaku. Yesus seperti ini, tidak berselera pada 

kebudayaan Asia. Yesus ini tidak dapat mengerti sejarah Asia yang penuh dengan nestapa 

manusia dan cinta serta simpati Allah. Pendek kata, Yesus ini jauh dari sejarah sebagai rakyat, 

kebudayaan sebagai manusia, laki-laki, perempuan dan anak-anak dan agama sebagai diri-diri 

pribadi manusia.26  

Dengan kata lain, menurut Song, Yesus yang sebenamya 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.27 Ringkasnya, Yesus harus mengalami 'perubahan’ dari Yesus yang berhidung 

mancung menjadi Yesus yang berhidung pesek.28 Hal ini, nampak dalam refleksinya, kala 

menggumuli pertanyaan, ”Siapakah Yesus itu?" dan ”Bagaimana seharusnya memahami Yesus 

                                                             
21Pinehas Djengjengi, Kontekstualisasi Pemikiran Dogmatika di Indonesia,...hlm. 114   
22Beberapa teolog (pakar) atau pemikir Kristen Asia yang telah ikut memikirkan Yesus Vang "remajah Asia" adalah: 

Ovey N. Mohammad, Seiichi Yagi, Yung Young Lee, Michael Amaladoss, dan Stanley Samartha, dll. lih. Djengiengi, 

Ibid, hlm.115.  
23Menurut Sugirtharajah, orang yang pertama merefleksikan Yesus dari kekayaan dan kemajemukan Asia adalah 

orang Hindu India. Yang kemudian menginspirasi orang-orang Kristen India untuk mengembangkan gambaran-

gambara mengenai Yesus, berdasarkan olahan mereka. Ungkapan-ungkapan kristologis mereka memperlihatkan 

bahwa orang tidak lagi harus mengacu pada haI-hal yang sudah ada sebelumnya atau pada model-model yang 

selama Ini disimpan sebagai benda suci dalam tradisi kekristenan. Band. R.S. Sugirtharajah, ed., Wajah Yesus di 

Asia,...hlm.13-14.  
24Pinehas Djengjengi, Kontekstualisasi Pemikiran Dogmatika di Indonesia,...hlm. 115.  
25Dikatakan khas karena C. S. Song mampu memberi isyarat baru-dia tidak mengulangi apa yang sudah ada 

dia mulai memikirkannya dari perspektif lain, yaitu Asia. Mendalam karena ia menyalami aspek-aspek 

kristologisnya bukan saja dari keunikan kekristenan Asia, tapi juga dalam keunikan spiritualitas agama Iain. Band. 

C. 5. Song, Third Eye Theology; Theology in Formation in Asian Setting (Maryknoll: Orbis, 1980) hlm. 75.   
26R. S. Sugirtharajah, ed., Wajah Yesus di Asia,...hlm. 226.   
27lbid, hlm. 227.    

28Stevri Indra Lumintang, Theologla Abu-Abu: Pluralisme Agama (Malang: Gandum M35: 2009) hlm. 310  



dalam keragaman konteks dan perubahan situasi yang dihadapi umat Kristen?” Choan-Seng 

Song menyatakan,  

Inkarnasi Yesus Kristus, kemanusiaan, penderitaan, kematian-Nya di salib dan 

kebangkitan-Nya, adalah manifestasi-manifestasi dari kasih Allah, Bapa Surgawi. ”Ini adalah 

kenyataan spiritual bahwa Allah mentransformasikan manusia ke dalam kerajaan-Nya.” Dalam 

kenyataan spiritual ini, gereja di Asia Tenggara harus menemukan sumber-sumber kekuatan 

dan kebijaksanaannya untuk mengusahakan tugasnya dalam pewartaan Injil tentang kebenaran 

dan rekonsiliasi antara Allah dan manusia, antara manusia dan manusia, dan antara manusia 

dan dunia.29  

Meskipun CS. Song bukanlah Teolog Indonesia, namun tak dapat disangkali bahwa, 

pemikiran teologisnya sangat mempengaruhi teolog-teolog di Indonesia.30 Sehingga beberapa 

teolog terkemuka dari gereja mainstream atau arus utama di Indonesia, menjadikan pemikiran 

teologis Choan Seng Song sebagai acuan dalam berteologi di Indonesia. Misalnya Eben 

Nubantimo yang merumuskan Kristologi made in Timor. Ia, menyatakan, ”Cerita tentang 

Yesus yang menyentuh hati pendengar, itulah Kristologi yang perlu ditemukan oleh Gereja dan 

Orang Kristen masa kini. Kristusnya Dogmatik klasik melalui konsili Nicea dan Chalcedon - 

dirumuskan dengan ungkapan-ungkapan yang sangat indah, namun kehilangan makna dan 

sangkut paut dengan kehidupan konkret masa kini.31  

Artinya bahwa, untuk menghasilkan pemberitaan tentang Kristus yang bermakna bagi 

manusia masa kini, sejarah Yesus orang Nazaret itu perlu dikaitkan dengan sejarah para 

pendengar cerita tersebut. Itulah teologi kontekstual.32 Oleh karena itu, Nuban Timo 

menyatakan,  

Gereja Kristen di Timor dipanggil untuk menciptakan teologi made in Timor. 

Pengalaman-pengalaman warga Nusa Tenggara Timor (N'IT), dongeng-dongeng mereka, 

air mata dan penderitaan warga NTT harus diceritakan kembali dari mimbar pemberitaan 

gereja. Cerita rakyat N'IT perlu dipahami sebagai cerita Allah, karena di situ juga 

terungkap perjuangan rakyat mengakhiri kejahatan dan harapan akan hidup baru yang 

lebih mulia, lebih agung, dan lebih berkeadilan. Inkarnasi, peristiwa di mana firman 

(cerita) Allah mengambil rupa firman (cerita) manusia merupakan tenaga pendorong bagi 

kitauntuk mendaptakan teologi made in Timor.33  

 

Dengan kata lain, baik C.S. Song maupun Eben Nuban Timo menawarkan cara berteologi 

yang kontekstual, melalui cerita. C.S. Song menyatakan, ”cerita-cerita dan dongeng-dongeng ini 

sebenarnya adalah perumpamaan tentang kehidupan manusia. Didalamnya, kita temukan 

teologi rakyat pada tingkatnya yang begitu gamblang, namun mengandung arti yang sangat 

                                                             
29Artikelnya berjudul ”Witnessing to Christ in the WorId of Religions and Cuiture” dapat dilihat di South East 

Journal of Theology 2/3 (1961) p. 24-25. Lih. Pinehas Djengjengi. Kontekstualisasi Pemikiran Dogmatika di Indonesia,...hlm. 
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30Stevri Indra Lumintang, Theologia Abu-Abu: Pluralisme Agama...hlm. 306.  
31Eben Nuban Timo, Pemberita Injil Pecinta Budaya, (Jakarta: BPK Gunung Mulia), hlm. 33  
32Timo, Pemberita Injil Pecinta Budaya, 34  
33Timo, Pemberita Injil Pecinta Budaya, 35  



canggih, begitu sederhana namun, begitu mendalam, begitu telanjang, namun sangat 

mengharukan.34 

Pemikiran teologis transposisional yang ”ditawarkan” oleh CS. Song ini, memang 

menarik, namun ’berbahaya.’ Mengapa? Karena mendptakan peluang melalui cerita-cerita 

(dongeng) bahkan melalui kebenaran dalam agama-agama lain, kita tidak 'menemukan’ Yesus. 

Yang kita temukan, justru Yesus yang lain. Bukan Yesus yang memperkenalkan diri-Nya dalam 

Alkitab.35  

Oleh karena penulis menduga ada indikasi, telah terjadi 'Penyesatan’ dalam rumusan 

Kristologis Choan-Seng Song, maka penulis akan manganalisis (mengkaji) pemikirannya, 

kemudian mengkritisinya, berdasarkan kebenaran Alkitab.  

 

 

                                                             
34C. S. Song, Tell Us Our Names: Story Theology from an Asian Perspektif –Sebutkanlah Nama-nama Kami, 

Teologi Cerita dari Perspektif Asia, terj. Yohanna Sidarta-Cet. 4.- (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001), hlm. x  
35Ini merupakan asumsi, setelah penulis berdiskusi dengan dosen pembimbing, Pdt. Marianus T. Waang. Oleh 

karena itu, maka untuk membuktikannya, penulis perlu melakukan studi yang mendalam, atau menganalisis 

pemikiran C. S. Song. 


