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ABSTRAK 

Iman Kristen adalah sesuatu yang unik dari semua bentuk kepercayaan manapun di 

dunia. Sebab iman Kristen percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juruselamat umat 

manusia. Jika demikian, pertanyaan beruntun yang muncul atas klaim eksklusif tersebut: 

Bagaimana dengan segala bentuk kepercayaan yang lain? Bukankah itu suatu anggapan 

yang subjektif berdasarkan semangat fanatisme agama dan sikap arogansi yang berlebihan 

mentuhankan seorang manusia Yesus? Bukankah di semua agama juga memiliki kebenaran 

dan juruselamat yang lain sehingga dapat memimpin kepada keselamatan tanpa perlu 

percaya kepada Yesus? Bukankah Yesus yang disembah orang Kristen hanyalah Tuhan bagi 

mereka saja sebab dalam agama-agma lainpun memiliki tuhan yang lain? Tidakkah dalam 

agama lain pun dapat mengenal Allah secara benar karena adanya wahyu umum dan juga 

pengetahuan yang telah diberikan Allah sebelumnya dalam hati manusia sehingga dapat 

melakukan perbuatan baik ataupun praktik kehidupan saleh agar menj adi syarat untuk 

mendapatkan keselamatan?  

Semua ini adalah ajaran dari perspektif para teolog inklusifis dan pluralis agama-

agama. Mereka mendasari pandangan bahwa semua agama pada dasarnya sama dan 

kebenaran dalam setiap agama pun relatif dengan agama yang lain. Dengan demikian, tidak 

perlu mengklaimnya secara ekslusif. Tesis ini mengemukakan beberapa poin penting yang 

dapat memberikan pemahaman yang relatif benar dan biblis terhadap ungkapan rasul 

Petrus bahwa: “Yesus Kristus T uhan dari semua orang”.  

Pertama, Alkitab mengajarkan bahwa sejak kekekalan Allah telah memiliki rencana 

keselamatan bagi orang-orang tertentu dan mereka dipilih melalui Yesus. Pemilihan Allah 

telah direalisasikan terhadap para patriakh Israel dan juga bangsa Israel, dengan secara 

bertahap Allah memperkenalkan diri-Nya dan mencapai puncak kepenuhannya di dalam 

karya keselamatan yang telah diketjakan oleh Yesus bagi manusia dan dunia yang berdosa 

demi merealisasikan rencana agung Allah yakni keselamatan umat manusia. Oleh karena 

itu keselamatan adalah anugerah Allah semata bukan karena usaha atau andil manusia. 

Keselamatan itu diperuntukkan kepada semua bangsa tanpa terkecuali dengan satu syarat 

percaya dan beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat.  

Kedua, berdasarkan hasil eksegesis terhadap teks dalam Kis. 10:34-36 ternyata 

diperoleh poin penting yakni: Yesus Kristus adalah Tuhan yang berkuasa atas seluruh 

ciptaan-Nya termasuk manusia sehingga Ia memiliki supremasi di atas segalanya. Ia layak 



disembah sebagai Tuhan yang hidup sebab keselamatan hanyab melalui Dia saja. Yang 

percaya kepada-Nya memperoleh keselamatan kekal, namun yang tidak percaya 

mendapatkan penghukuman kekal. Kornelius yang adalah seorang dari bangsa kafir namun 

dipilih, dibenarkan, dan diselamatkan oleh Allah, peristiwa ini meruntuhkan konsepsi 

teologis orang Yahudi bahwa keselamatan hanya ada pada agama mereka saja dan secara 

khusus diperuntukkan bagi orang-orang  Yahudi saja, sementara bangsa lain tidak.  

Ketiga, sebagai Tuhan yang berkuasa atas semua ciptaan yang ada, maka Yesus 

Kristus perlu diberitakan kepada semua orang dari segala suku, bangsa, kaum, dan Bahasa 

di muka bumi ini, sampai semua maksud dan rencana agung Allah mengenai keselamatan 

seluruh bangsa tergenapi melalui karya supranatural dari Roh Kudus menarik orang-orang 

pilihan-Nya untuk mendengarkan Injil keselamatan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 



Dalam bab ini. penulis akan membahas secara berurutan: Latar belakang masalah 

penelitian, rumusan permasalahan penelitian, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian. 

manfaat penelitian, hipotesis, dan kajian literatur.  

A. Latar Belakang Masalah Penelitian  

Pengetahuan tentang eksistensi Allah merupakan salah satu pengetahuan yang sulit 

untuk dipahami oleh manusia. Mengapa demikian? Allah adalah personal yang absolut dan 

infmit, sehingga bagaimana dan dengan cara apa manusia dapat mengetahui-Nya? Manusia 

hanya mampu memahami bahwa ada personal yang absolut, berotoritas atas dirinya, tidak 

kelihatan oleh indra tetapi di percayai bahwa Dia ada. Dasar inilah yang membentuk 

manusia memahami dan memiliki konsep tentang Allah dan eksistensi-Nya.  

Pengetahuan tentang Allah memang sulit dipahami, namun sebuah kalimat pendek 

yang menarik dikemukakan oleh Francis Schaeffer bahwa “Kita dapat mengetahui secara 

benar tanpa harus mengetahui secara tuntas” (2012: 100). Pernyataan ini secara implisit 

mengandung pengertian bahwa sekalipun manusia adalah ciptaan yang terbatas (finit) 

memiliki kekurangan dan kelemahan, sebagai akibaI dari kejatuhan manusia dalam dosa, 

sehingga pengetahuan manusia tentang Allah tidak sempurna namun pengenalan manusia 

tentang Allah haruslah benar dan tepat.  

Menarik untuk menelaah kalimat bijak dari Schaeffer ini, yakni kita dapat mengetahui 

Allah secara benar1, tanpa harus mengetahui secara tuntas atau sempuma. Pernyataan di 

atas perlu disimak, dan dikaji dengan baik sebab untuk mengetahui kebenarannya, manusia 

perlu memperhatikan pertanyaan-pertanyaan teologis mendasar dan lewat diskusi-diskusi 

yang panjang, seperti: Siapa itu Allah?, Apa yang telah dikerjakan-Nya? Bagaimana dan 

dengan cara apa manusia dapat mengenal-Nya? Bukankah semua orang dapat mengenal-

Nya melalui agama dan kepercayaannya? Jika demikian mengapa objek kepercayaan dan 

penyembahan setiap orang kepada Allah sangat berbeda menurut kepercayaan yang 

dianutnya? Dapatkah satu kepercayaan atau agama dapat mengklaim dirinya bahwa aj aran 

agamanya yang paling benar atau sebaliknya?  

Kekristenan berusaha menjelaskan pemahaman tentang konsep Allah atau Tuhan 

menurut iman kepercayaan Kekristenan, tetapi yang muncul adalah perdebatan teologis 

yang semakin kompleks sehingga nyaris tidak dapat terselesaikan dengan mudah akibat 

distingsi keyakinan tersebut.  

Jika demikian, bagaimana manusia dapat mengenal Allah dengan benar? Pengenalan 

yang benar tentang Allah hanya bisa terjadi jika Allah sendiri yang menyatakan diri-Nya. 

Bagaimana manusia dapat mengenal Allah jika Allah tetap berdiam dan menyembunyikan 

                                                             
1Frasa mengenal atau mengetahui Allah secara benar, merupakan bentuk aksentuasi bahwa tentu adanya 

tendensi dalam pencaharian akan Allah dengan melakukan praktik-praktik keagamaan melalui cara-cara yang 

salah (tidak benar), oleh karena itu perlu ditegaskan bahwa untuk mengenal Allah secara benar, manusia perlu 

menemukan-Nya di dalam sumber-sumber yang diakui kebenarannya sebagai kebenaran yang berotoritas dan 

layak dipercayai, bukannya pencaharian akan intelektual yang sia-sia.  



diri-Nya? Oleh karena itu manusia selayaknya bersyukur kepada Allah yang mau 

menyatakan diri-Nya agar dapat dikenal. Sebuah pandangan menyatakan bahwa meskipun 

pengetahuan kita tentang Allah nampaknya sulit, namun bukan berarti tidak ada 

kemungkinan untuk mengenal ataupun mengetahui-Nya, justru iman atau kepercayaan 

Kristen sangat memungkinkan untuk manusia mengenal Allah. Pandangan tersebut secara 

gamblang dielaborasikan oleh Gerald Bray demikian:  

To be a Christian is to believe that it is possible to know God. More than that, it is to 

believe that God has made it possible for us to know Him by revealing himself to us. 

This is special (as opposed) to the revelation of God in the created order of which Paul 

speaks in Roman 1:18-20). Revelation began about four thousand years ago, and was 

initially connected with the history of the people of Israel (I993: 14).2  

 

Iman Kristen menjelaskan bahwa, Penyataan diri Allah hanya dapat dikenal dari dua 

cara yakni: pertama, melalui penyataan umum (Mzm.19) dan kedua, penyataan khusus 

yakni melalui Alkitab (wahyu proporsional) yang adalah Firman Tuhan, dan Yesus Kristus, 

sebagai Firman yang hidup (Y oh.1 :1, Ibr. 1:13).3 Kendatipun demikian, ada anggapan dari 

para kaum pluralis dan inklusifts modem bahwa Allah juga dapat menyatakan diri-Nya 

kepada bangsa lain melalui hati nurani setiap orang. Paul F. Knitter mengemukakan bahwa:  

Mainline protestants invite Barth and his followers to go back and redo their exegetical 

homework on the traditional New Testament passages that point to a revelation 

among the gentiles {Rom.l:l8l‘f; 2:12-16; Acts l4:25ff; 17:27; John I} (1985:98).  

 

Pernyataan Knitter dengan menggunakan ayat-ayat di atas merupakan tanggapannya 

terhadap klaim Kristen yang dianggap secara tradisional sering menyatakan bahwa 

pernyataan Allah yang final dan mutlak tidak hanya diberikan melalui Yesus, melainkan 

penyataan umum pun diberikan kepada bangsa-bangsa lain atau pun orang-orang kafir. 

Dengan demikian orang Kristen yang percaya terhadap klaim tradisional tersebut perlu 

menafsirkan kembali bagian-bagian Firman Tuhan tersebut agar dapat mempertimbangkan 

kembali klaim eksklusivitas tentang dasar keyakinan tersebut.  

Pernyataan umum bahwa Allah menyatakan diri-Nya melalui alam semesta sebagai 

ciptaan-Nya hampir tidak dapat disangkali oleh kepercayaan manapun di dunia ini. Namun 

persoalannya terletak pada penyataan khusus, bahwa Allah menyatakan diri-Nya di dalam 
                                                             

2Bdk Pernyataan Gordon D. Kaufman, sebagaimana yang dikutip oleh John Hick & Paul F. Knitter: Tak 

seorangpun dari kita Kristen maupun non-Kristen yang memiliki kebenaran mutlak atau final yaitu kebenaran 

yang memadai untuk mengorientasikan umat manusia dalam mengahadapi masalah-masalah besar dialami di 

dunia masa kini. lni merupakan konstruksi dari daya kreatifttas leluhur masa lalu yang terns dipegang sampai 

hari ini (2001 :2 l).  
3Untuk menegaskan tentang special revelation ini, kembali lagi Bray melanjutkan: This history, Christian 

assert, came to a klimaks in the life, death and resurrection of Jesus of Nazareth, who lived in Palestine about two 

thousand years ago and who claimed to be Son of God (1993:14).  

  



Akitab dan hanya melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Pernyataan ini seringkali 

mengakibatkan protes dan ancaman dari kepercayaan yang lain. Dengan demikian, Apakah 

Alkitab layak dipercaya kebenaran-Nya? Benarkah inti iman kekristenan tersebut yang 

menganggap bahwa Allah dapat menyatakan diri-Nya hanya melalui Yesus? Bukankah di 

agama-agama lain pun selain kekristenan Allah menyatakan diri-Nya sebagai pribadi yang 

lain selain Yesus atau pun Kristus yang tidak dikenal (Kristus anonimus) dalam agam-

agama lain?  

Raimundo Panikkar seorang tokoh pluralis mengemukakan pandangannya demikian: 

Therefore Christians can and should acknowledge that “all religions recognize in one way or 

another” this Christ. The name above all names the Christ can go by many names: Rama, 

Krishna, Isvara, Purusha, Tathagata”. (Knitter, 1985:157).4 Senada dengan pandangan 

Panikkar di atas, justru Stanley J. Samartha melangkah lebih jauh dan mendalam mengenai 

pokok ini dengan mengemukakan pandangannya, seperti yang dikutip oleh Knitter:  

Samanha is now suspicious of all Christian approaches to other religions based on a 

theory of anonymus Christianity or cosmic Christology: one may enlarge the boundaries of 

the church to accommodate anonymous Christians... one may emphasize the cosmic Christ 

to include principalities and powers, even nature, in his domain. But this kind of co-option 

may be regardes as patronizing by our neighbors of other faiths (1985: 158).5  

Dengan demikian Klaim tradisional iman Kristen yang beranggapan bahwa Yesus 

Kristus adalah Tuhan dan satu-satunya Juruselamat manusia, (klaim eksklusit) sehingga 

                                                             
4Bdk. Dalam millennium ketiga kekristenan, para theolog akan mengakui banyak gambaran mengenai Yesus 

merupakan kristologi suku, yang dapat dimurnikan oleh kristologi yang ditinjau kembali. Suatu kristologi yang 

yang mengizinkan orang-orang Kristen mencari karya Kristus dimanapun juga tanpa mengandaikan bahwa 

mereka mempunyai pengenalan yang lebih baik atau monopoli terhadap misteri yang telah diwahyukan kepada 

mereka dalam cara yang unik. Selanjutnya Knitter menguraikan pandangan dari Panikkar bahwa karya Kristus 

tidak dapat disamakan dengan atau dibatasi pada karya Kristus. Dia memberi uraian bahwa ketika ia menulis 

bukunya mengenai Kristus yang tersembunyi dalam Hinduisme, ia tidak memaksudkan Kristus yang dikenal 

oleh orang Kristen tetapi tetapi tidak dikenal oleh orang-orang hindu.; sebaliknya, ia menunjuk pada misteri 

yang tidak dikenal oleh orang Kristen tetapi dikenal oleh orang Hindu dengan pelbagai nama lain, tetapi yang di 

dalamnya orang Kristen tidak mengakui kehadiran Allah. Cahaya yang sama menyinari pelbagai tubuh yang 

berbeda dengan bermacam-macam cara. Lihat bukunya Paul F. Knitter, (2005:128). Knitter mengutip pernyataan 

Panikkar ini dari bukunya, The Christian Challenge to the Third Millenium, In Mojzes and Swidler, (Panikkar, 

1990b: 122).  

Selanjutnya, seperti yang dikutip oleh Knitter dan Hick, Panikkar melanjutkan pernyataannya bahwa: 

Upaya-upaya keterbukaan yang lebih besar dalam sikap inklusif ini layak dipuji: ada pemahaman tentang 

kekristenan yang tidak kelihatan, Kristus yang kosmis (ia merasa ambigu ketika mengajukan judul ini The 

unknown Christ of Hinduism (tidak mengacu kepada Kristus yang dikenal oleh orang-orang Kristen dan tidak 

dikenal oleh orang-orang Hindu, tetapi kepada Kristus yang tidak dikenal dari Hinduisme dan secara kuat dari 

kekristenan). Gereja rohani yang universal, Allah yang bermakna juga bagi orang-orang budhis, dan hukum 

yang tidak menolak nomos, dhamma, karma atau 1i. (2001 : 159-160).  
5Dikutip dari bukunya Gerald H. Anderson dan Thomas F. Stransky, The Lordship of Jesus Christ and Religious 

Pluralism, “In Christ's Lordship and Religious Pluralims (1981: 35). Dari pernyataan Knitter mengenai 

pandangan S. Samartha tersebut di atas, Knitter sebenarnya mau menjelaskan kepada kita bahwa Samartha has 

come to question the absolute finality and universal normativity of Christ (Samartha telah datang (tiba) untuk 

mempertanyakan finalitas mutlak, dan normatif Kristus secara universal). Terjemahan penulis.158. Selanjut, bdk. 

perspektif Karl Rahner yang mencetuskan terminology Kristen Anonim yakni mereka yang bukan Kristen 

“diselamatkan” oleh anugerah dan kehadiran Kristus secara terselubung dalam agama-agama mereka (Knitter, 

2012:28).   



hanya agama Kristenlah mengajarkan kebenaran yang sejati, mulai dipertanyakan. Para 

kaum pluralis modern dewasa ini, beranggapan bahwa agama Kristen tidaklah unik malah 

dianggap sebagai mitos, sehingga perlu dipertimbangkan kembali keunikan agama Kristen 

tersebut. Mereka beranggapan bahwa semua agama pada dasamya sama dan mengajarkan 

Allah yang sama. Knitter juga mengemukakan bahwa: “deep down, all religions are the 

same different paths leading to the same goal” (sesungguhnya, semua agama adalah sama, 

jalan yang berbeda menuju atau mengarah kepada tujuan yang sama) {terjemahan penulis} 

(1985:37).  

Dengan demikian, tidak boleh menganggap bahwa agama yang satu lebih baik dari 

yang lain sebab setiap agama memiliki keunikannya masing-masing sehingga bersifat 

relatif.6 Jika agama yang satu dianggap lebih penting dan baik dari yang lain maka manusia 

sedang memberhalakan agama. Pernyataan W. C. Smith yang dikutip oleh Knitter dan Hick, 

menegaskan bahwa:  

Agama Kristen telah menjadi berhala kita. Orang Kristen telah menyerah pada 

pencobaan untuk menyamakan agama mereka dengan Allah, dengan 

memutlakkannya atau membuat fmal. Bertolak dari pemberhalaan ini berarti 

menghentikan segala klaim yang eksklusif ataupun inklusif dan bersikap terbuka 

terhadap segala kemungkinan bahwa jalan-jalan yang lain itu pun sederajat. 

(2001:xv).7  

 

Menurut pengakuan iman Kristen, Yesus merupakan pribadi kedua dalam Allah 

Tritunggal atau Trinitas. Sebagai pribadi kedua, Ia juga tetap memiliki kesetaraan dengan 

Bapa dan Roh Kudus. Pengakuan tentang kesetaraan Yesus dengan Bapa dan Roh Kudus 

sebagai Allah, menuntut pertanggungjawaban iman yang kuat, sebab pengakuan seperti ini 

tidaklah mudah dijelaskan dengan rasio manusia yang terbatas. Persoalan ini hanya dapat 

                                                             
6You can’t say that one is better than another”. All religions are relativethat is, limited, partial, 

incomplete, one way of looking at things. To hold that any religions is intrincsically better than another is felt to 

be somehow wrong, offensinve, narrowminded. Or, if one holds that a particular religions is better than another, 

one must immediately add “for me” or “for them”. “Christianity is the best religion for Christians. Hinduism is 

the best religion for hindus” (Knitter, 1985:23). Lebih lanjut Ia menjelaskan, No one religion had a privileged 

perception of the spiritual presence within them all. In making this claim for a radical relativity and sameness of 

all religions,(Knitter, 43). Bdk. Pandangan John Hick, dengan mengutip pemyataan Ernst Troeltsch Dogma-

dogma kriten yang dianggap eksklusif (mutlak, unik, fmal, normatif, dan yang tertinggi dan unggul 

dibandingkan dengan juruselamat-juruselamat, Injil-injil, agama-agama lain merupakan dogma implisit, 

menurutnya, yang menggambarkan bagaimana dogma yang implisit ini kini dipertanyakan secara serius. Ia 

melanjutkan, bahwa agama Kristen itu mutlak bagi agama Kristen dan kepercayaan-kepercayaan dunia lainnya 

pun sama-sama mutlak bagi para pemeluknya masing-masing. (2001:25). (dikutip dari bukunya, The place of 

Christianity among the World Religions, dicetak ulang dalam John Hick dan Brian Hebblethwaite, Peny. 

Christianity and other religions (London: Collins dan Philadelphia: Fortress, 1980).   
7Ia melanjutkan, Setiap “agama” adalah “berhala” dalam pengertian terbaik dari kata itu bila kita 

memang harus menggunakan kata itu. Klaim-klaim eksklusif untuk agama kita sendiri merupakan berhala 

dalam pengertian penghinaan. (2001:97), bdk. juga pernyataan Gordon D. Kaufman, berbagai kecenderungan ke 

arah kemutlakan dan eksklusivitas dalam iman Kristen tradisional membawa kita kepada semacam 

pemberhalaan. (2001 :7).   



diterima dengan iman. Knitter menegaskan: “Pernyataan Kristen yang mengenai Yesus 

sebagai perwujudan realitas dan rencana Allah yang flnal atau tidak tertandingi secara 

mendasar merupakan persoalan hati, bukan persoalan kepala” (Knitter, 2005: 112).  

Salah satu keunikan ajaran agama Kristen, yakni meyakini superioritas Yesus Kristus 

dari semua pendiri agama-agama yang lain adalah: “Yesus Kristus adalah Tuhan dan juga 

Manusia” dan di luar iman kepada-Nya tidak memperoleh keselamatan. Inti iman 

kekristenan berpusat pada pribadi Yesus Kristus dan Karya keselamatan yang telah 

dikerjakan-Nya bagai manusia dan dunia. Iman kepada Yesus Kristus merupakan sesuatu 

yang sangat eksklusif dan tidak ada kompromi.  

Inti iman Kristen adalah mengakui bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan 

dan juruselamat manusia, siapa yang percaya kepada-Nya memperoleh keselamatan (Yoh. 

3:16), di luar Yesus tidak ada keselamatan (Kis. 4:12), tanpa melalui Yesus Kristus yang 

adalah Jalan, dan kebenaran dan hidup, tidak ada satu orangpun yang dapat datang kepada 

Bapa (Yoh. 14:6). Hanya dalam Yesuslah Jalan untuk mencapai keselamatan atau hidup 

kekal. Dengan demikian menutup kemungkinan bagi agama-agama lain. Bagi kaum 

pluralis, klaim Kristen yang eksklusif seperti halnya terminology “hanya satu-satunya”, 

“definitif”, “superior", “absolut”, “ mal ”, “tak terlampaui ”, dan “total ”, menjelaskan 

keunikan Kristus sebagai Tuhan dalam agama Kristen mengenai kebenaran Injil menurut 

mereka perlu ditolak sebab ada juruselamat lain juga dalam agama-agama lain. Knitter juga 

mengemukakan pandangannya bahwa:  

Yesus sungguh-sungguh diterima sebagai penyelamat, namun ditolak bukan satu-

satunya. Ini didasari oleh pengalaman orang Kristen dan tentu bisa berlaku bagi 

agama lain artinya masih ada kemungkinan penyelamat lain selain Yesus (2005: 146-

147). Umat Kristen bisa terus menegaskan dan memberitakan kepada dunia tentang 

Yesus sebagai benar-benar (truly) ilahi dan Juruselamat, namun mereka tidak perlu 

bersih keras bahwa Dia satusatunya (Solely) ilahi danjuruselamat (2012:51).8  
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Lebih lanjut Knitter berpendapat, Inilah garis besar penafsiran kembali keunikan Yesus: Dia bukan 

kebenaran Allah yang total, definitif dan tidak tertandingi, tetapi Dia membawa universal, decisive, 

indispensable truth (suatu warta yang universal, menentukan, sangat perlu). (2005:160). Menurut tulisan 

sebelumnya, ia berpendapat bahwa klaim eksklusif iman Kristen akan supremasi Kristus merupakan sikap 

intoleran dan arogan dari kekristenan, dengan membandingkan ketiga agama wahyu (Yahudi, Kristen, dan 

Islam) bahwa: All religions, indeed all groups, tend to do this. For Toynbee, however, the main offenders were 

three western religions: Judaism, islam, and Christianity. Of the three, it seemed to him Christianity had the 

worst record of intolerance and arrogance. His words were hard; his demands were uncompromising: “we 

ought... to try to purge our Christianity of the traditional Christian belief that Christianity is unique. Lihat 

bukunya: No another name? (l985:41) Ia mengutip dari pernyataan Owen C. Thomas, What should be the 

Christian Approach to the Contemporary Non Christians Faiths?, in attitudes toward other religions (1969:160); 

Bdk. Pandangan John Hick, ia mengemukakan bahwa: Sebab begitu diakui bahwa keselamatan pada 

kenyataannya berlangsung bukan hanya di kalangan tradisi Kristen, melainkan juga dalam tradisi-tradisi besar 

lainnya, tampaknya akan sewenang-wenang dan tidak realistis bila kita menekankan bahwa peristiwa Kristus 

merupakan sumber keselamatan manusia satu-satunya dan eksklusif. Bila kita mengakui bahwa orang-orang 

Yahudi diselamatkan dalam dan melalui arus kehidupan keagamaan Yahudi, orang-orang muslim dalam dan 

melalui arus islami, orang-orang Hindu dalam dan melalui arus Hindu, dan seterusnya, maka bila kita terus 



 

Dengan menganalisis pandangan Knitter tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 

Kristus tidak perlu untuk keselamatan semua orang! Sebab masih ada penyelamat-

penyelamat yang lain dalam agama-agama lain. Dengan demikian semua konsep 

Ketuhanan Yesus dalam Kristologi dan Soteriologi menurut dogma Kristen tersebut tctaplah 

ditolak oleh para teolog pluralis modern seperti halnya Knitter dkk.  

Berbeda dengan pandangan para teolog pluralis modern di atas, para teolog refonned 

justru terus menekankan doktrin tentang keilahian Yesus sebagai Tuhan dan juga sebagai 

penyelamat manusia. Beberapa contoh pandangan di bawah ini akan menjadi representatif 

terhadap pandangan Reformed yang dimaksud. Pandangan Bavinck dalam bukunya 

Reformed Dogmatics:  

From the beginning, the belief that Jesus is the Christ has been the heart and core of 

the Christian confession. In the biblical view, Jesus is the anointed mediator, who 

fulfills the omce of prophet, priest, and king. He is the perfect mediator between God 

and man because he is himself true God and true man(2011:432).  

 

Selain pandangan Bavinck di atas ada juga pandangan-pandangan lain, menurut para 

teolog evangelical (Injili) mendasari pandangan mereka sesuai dengan kesaksian Alkitab; 

berikut ini pandangan mereka: “0n the basis of its fidelity to the scriptural witness the 

church has declarated that Jesus Christ is true God and true Man in one person ” (Donald G. 

Bloesch, 2006: 127).9  

Selanjutnya mengenai konsep keselamatan (soteriologi), kembali lagi Bavinck 

menegaskan tentang keunikan dari iman Kristen bahwa: “Unique to the Christian religions 

the reality of Jesus Christ and the redemption he brings as fully God’s initiative; all other 

religions seek the redemption through human action " (201 1:474).10 

                                                                                                                                                                                              
memaksakan pemasangan label Kristen pada keselamatan di lingkungan rumah tangga kepercayaan lain, 

mungkinkah itu lebih sekedar dari “hangover" (perasaan yang tidak enak karena pengalaman masa lalu, seperti 

yang dialami seseorang yang bangun pagi setelah mabuk pada malam sebelumnya) imperialisme keagamaan 

lama masa lalu? Tentu akan menjadi anomaly bila kita menerima revolusi Copernicus dalam astronomi bahwa 

bumi tidak lagi dianggap sebagai pusat jagat raya ini dan sebaliknya dipandang sebagai salah satu planet yang 

berputar mengelilingi matahari, namun tetap menekankan bahwa cahaya pemberi kehidupan dari matahari itu 

dapat menjangkau planet-planet Iain hanya apabila pertama-tama dipantulkan dari bumi! (2001:36).  

  

9
Lebih lanjut ia menjelasakan tentang kesaksian Alkitab bahwa Yesus adalah benar Tuhan dan Manusia, 

selain itu ia mengacu kepada konsili Chalsedon bahwa: As the creed of Chalcedon (451) so powerfully 

enunciates, he is consubstantial with the Father according to this divinity and consubstantial with us men (except 

for sin) according to his humanity. He is both the revealing God and Representative Man.   
10

Ia membandingkan perbedaan konsep keselamatan menurut agama Kristen dengan agama-agama lain 

dan juga agama-agama kafir demikian: Not Knowing Christ, They seek salvation by way of works. But the 

Biblical viewpoint is radically different; salvation is solely a gift of grace (473-74). bdk. pandangan kaum Injili 

mengenai keselamatan hanya oleh anugerah Allah dalam Kristus bukan karena perbuatan baik manusia dengan 



Aksentuasi terhadap natur keilahian Yesus dan keselamatan hanya ada dalam nama-

Nya menurut teologi reformed, justru menjadi penolakan yang tidak bisa dihindarkan dari 

berbagai agama lain bahkan di dalam agama Kristen sendiri sebagaimana telah diuraikan 

oleh teolog pluralis modem dalam teologi agamaagama (T heology of Religions). Berikut ini 

akan dijelaskan bagaimana pandangan agama Islam mengenai konsep ketuhanan Yesus 

menurut kitab suci mereka.  

Agama Islam, pada dasamya juga menolak keilahian Yesus sebagai Tuhan. Yesus 

hanya dipandang sebagai manusia biasa yang memiliki kuasa di atas manusia lainnya tapi 

sesunguhnya Ia bukanlah Tuhan atau Allah. Yesus hanyalah seorang nabi yang setara 

dengan Muhammad. Beberapa ayat alqur’an yang sering dipakai untuk membuktikan 

pandangan Islam tentang Yesus (Isa Al-Masih).  

Tentang Isa bukan anak Allah: Dan telah berkata orang Yahudi Uzair anak Allah dan 

telah berkata orang Nazrani A1 Masih anak Allah. ltulah perkataan yang diucapkan 

mulut mereka menyerupai perkataan orangvorang katir yang dahulu; kiranya Allah 

membinasakn mereka! Bagaimana mereka dapat dipalingkan? (Surah At-Taubah 30). 

Menyangkali Isa bukan Tuhan: sesungguhnya telah katirlah mereka yang berkata 

bahwa Allah itu ialah Al Masih anak Maryam. Katakanlah: maka siapakah yang dapat 

menghalangi barang sedikit jua jika ia hendak membinasakan Al Masih anak Maryam 

dan ibunya dan segenap orang yang ada di bumi (Surah Almaidah 17).  

Sesungguhnya telah kafirlah mereka yang berkata bahwa Allah itu ialah Al Masih 

anak Maryam. Dan Al masih telah berkata: Hai bani lsrail! Sembahlah Allah, Tuhanku 

dan Tuhan kamu. Sesungguhnya barangsiapa yang menyengutukan Allah, Allah 

melarangnya masuk surga dan tcmpat-tempm dalam ncraka. dan tidaklah ada 

penolong-penolong bagi orang-orang yang mlim itu. (Surah Al maidah 72).11  

                                                                                                                                                                                              
mengungkapkan bahwa: “The Scriptures are very emphatic that salvation is a free giR of God, that it cannot be 

earnedor merited by our good behavior. The reason is that our good works are not good enough to satisfy the 

stringent requirements of God’s law. If man is to be saved he must be pardoned on the basis of the perfect 

righteousness of the Son of God who condescended to stand in man’s place (Bloesch:181), Robert Peterson 

mengelaborasikan lebih mendalam mengenai Karya keselamatan yang dikeljakan oleh Yesus Kristus bagi 

manusia yang telah berdosa dengan berkata, Scripture is clear-we cannot rescue ourselves from our sin. It is just 

as clear that Jesus Christ saves, (Cf. Jesus said{John.14:6}, and His Apostles proclaimed the same massage. Peter 

said {Acts 4:11-12} and Paul Said {Acts 16:31}, (2012:22)  
11

Dikutip dari bukunya H. M. Arsyad Thalib Lubis (1983:188-190). Ayat-ayat tersebut di atas ini 

menyatakan bahwa Allah tidak beranak dan tidak ada Tuhan yang lain serta-Nya. Ucapan omng Nazrani yang 

mengatakan Al Masih anakAllah adalah meniru dan menyerupai ucapan orang-orang kafir yang dahulu 

mengatakan Allah beranak juga. Selanjutnya menyatakan bahwa nabi Isa atau Yesus Bukan Tuhan atau Allah. 

Orang yang mengkalim bahwa la adalah Tuhan atau Allah maka dia adalah kafir. Bdk. Pandangan dari agama 

Islam lainnya, menekankan Isa-Al-Masih atau Yesus, islam menempatkannya sebagai sosok yang dihormati. 

Alquran beberapa kali menyebutkan-Nya sebagai Nabi, sebagai ruhullah, dan orang yang terkemuka di dunia 

dan akhirat. Sememara dalam hadist, Nabi Muhammad menyebut diri-Nya sebagai orang yang paling dekat 

dengan Yesus-karena tidak ada nabi lain yang mengantarai keduanya. Dalam tradisi teologi Islam, Yesus disebut 

sebagai Al-Mahdi yang akan datang di akhir zaman untuk menumpas kejahatan besar dari Dajjal. Sedangkan 

menurut Sufi, Yesus adalah sosok ideal dari seorang guru spiritual yang telah mencapai kesempumaan. (Hendar 

Riyadi, 2007:97).  



Konsep keselamatan dalam agama Islam, menganut keselamatan universal.  

 

Ajaran teologi mercka bcrdasarkan Q.2:62:  

Sesungguhnya orang mukmin. orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen, siapa saja di 

antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian, dan beramal 

saleh. mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran 

tehadap mereka. dan tidak pula mereka bersedih hati. (Budhy Munawar-Rachaman, 

20l1:229).  

Ayat ini sangat jclas menggambarkan bahwa keselamatan dalam agamaagama 

(apapun agamanya), yang tergantung pada tiga nilai universal yang ditekankan oleh ayat 

tersebut, yakni beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh.12  

Pandangan Islam mengenai konsep Ketuhanan Yesus dan juga keselamatan, hampir 

tidak jauh berbeda dengan pandangan teolog pluralis, yang menekankan keselamatan 

universalisme bahwa suatu saat semua orang dapat diselamatkan, hanya penekanannya 

melakukan perbuatan baik berbeda dengan pandangan Iman Kristen bahwa keselamatan 

adalah anugerah Allah semata yang mau mencari dan menyelamatkan manusia dengan 

mengutus Anak Tunggal-Nya Yesus Kristus. Bagaimana konsep ketuhanan Yesus 

dipandang dari ajaran Yudaisme?  

Orang Yahudi memandang Yesus hanya sebagai manusia biasa saja, tidak lain 

hanyalah anak Yusuf dan Maria (anak tukang kayu) yang tinggal di satu desa terpencil di 

Nazareth (Mat.13:53-58; Mrk. 6:1-6a; Luk.4:16-30). Bagaimana mungkin Ia yang seorang 

manusia menyamakan diri-Nya dengan Allah. Oleh karena itu orang Yahudi pun menolak 

keilahian Yesus sebagai Tuhan, bahkan berusaha keras melarang Yesus mengklaim diri-Nya 

sebagai Allah.  

Iman Kristen yang mengakui bahwa Yesus juga adalah Allah atau Tuhan, namun 

dalam konteks Yudaisme sangatlah bertentangan dengan ajaran-Nya, sebab orang Yahudi 

sesuai dengan ajaran Tauratnya menekankan kepercayaan hanya kepada satu Allah saja 

(monotheis). Dasar utama dari Yudaisme mengenai ke-esaan Allah adalah Ulangan 6:4, 

“Dengarlah, hai orang Israel: Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa.” Dengan berpegang teguh 

pada ajaran monotheisme, maka agama Yahudi dianggap salah satu agama yang unik di 

antara agama-agama di dunia Romawi dalam menuntut penyembahan eksklusif kepada 

Allah. Sebuah sumber memberikan pernyataan yang menegaskan keunikan agama Yahudi 

bahwa “Monotheisme Yahudi ditentukan oleh kepatuhan kepada perintah pertama dan 

kedua dalam 10 hukum Allah” (Richard Baucham, 19921816). Senada dengan Baukham, 

                                                                                                                                                                                              
  

12
Selanjulnya dijelaskan dalam halaman 30 dari bukunya tersebut. Bdk. Konsep keselamatan menurut 

islam yang dikemukakan oleh Bavink, demikian: Islam finds redemption in liberation from hellish punishment, 

automatically received when one believes in the oneness of God and in Muhammad as his prophet and in 

addition performs the duties of religion (prayer, alms, fasts, pilgrimage). Here too, redemption is not a give of 

God but a person’s own act. (2011:474).  



Larry W. Hurtado menegaskan “penekanan pada monoteisme atau penyembahan hanya 

kepada satu Allah merupakan salah satu karakteristik Yahudi” (1993:538).13  

Sekalipun keyakinan akan monotheisme Yahudi, namun ada juga pandangan yang 

menyatakan bahwa tulisan-tulisan Yahudi dan Kristen-Yahudi pada abad mula-mula 

memberikan indikasi penyembahan atau pemujaan, tidak hanya ditujukan saja kepada 

Allah yang esa itu, melainkan penyembahan tersebut bisa juga ditujukan kepada para 

malaikat sebagai yang ilahi, sebab para malaikat dianggap sebagai perwakilan atau utusan 

Allah untuk menyatakan maksud atau tujuan-Nya. Seperti yang dikemukakan berikut ini, 

“Thus our point of departure is language in early Jewish and Jewish-Christian writings 

which poses the question of human venerative attitudes or behavior towards angelic hgures 

subordinate to God's purposes” (Loren T. Stuckenbruck, 1995:48).  

Orang Kristen Yahudi abad pertama juga mengalami dilema sebab pengakuan mereka 

bahwa Yesus adalah Tuhan tentu akan bertentangan dengan konsep teologis mereka 

terhadap monotheisme Yahudi dan kultus penyembahan kepada kaisar yang telah 

disembah di dalam kekaisaran Romawi saat itu. Tantangan dari agama Yahudi sendiri 

adalah mereka akan dikucilkan jika percaya bahwa Yesus adalah Tuhan atau Mesias, 

bahkan mereka dilarang keras untuk memberitakan nama Yesus. Jika mereka melanggar, 

maka konsekuensi dari hukuman mereka adalah dipenjarakan bahkan tidak segan untuk 

dibunuh. (bdk. Yoh.9:22; Kis.4-9).  

Kekristenan dalam Konteks Dunia Greco-Roman Abad Pertama, merupakan suatu 

pertanggungjawaban iman yang sulit. Mengapa demikian? Ada pandangan yang 

menyatakan bahwa:  

The Christians confession of Jesus as Lord (Kyrios) and Savior (Soter) immediately 

brought them into tension with the cult of the emperor, since both titles were claimed 

by emperors. The Christian affirmation of jesus as lord inevitably brought their loyalty 

to the emperor into question (Donal A. Hager, 2012: 46).  

Pengakuan iman Kristen bahwa Yesus adalah Tuhan dan juruselamat segera 

membawa mereka ke dalam ketegangan kultus kaisar. Karena kedua hal tersebut 

diklaim oleh kaisar. Penegasan iman Kristen bahwa Yesus sebagai Tuhan pasti 

membawa kesetiaan mereka kepada kaisar dipertanyakan. (bdk. Kis. 17:7;Yoh. 19:12). 

(terj. Penulis)  

 

Pengakuan dan penyembahan orang Kristen pada abad mula-mula merupakan 

tanggungjawab iman yang berat karena konsekuensi dari pengakuan iman tersebut adalah 

penganiayaan dan ancaman atas nyawa mereka bahkan mereka dibunuh jika tertangkap 

kapan saja.  

Jika demikian, apa yang dimaksudkan oleh Petrus ketika ia mengatakan bahwa Yesus 

Kristus adalah Tuhan dari semua orang? Apakah pemyataan tersebut tidak berlawanan 
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Dengan berpatokan terhadap Torah sebagai firman Allah yang telah dinyatakan kepada mereka, maka 

agama Yahudi menekankan kepercayaan akan monotheisme Israel demikian: Israel berulangkali diajar bahwa 

hanya ada satu Allah Yahweh, yang telah membawa umat-Nya ke dalam kovenan dengan-Nya. Ulangan 6:4-5 

adalah dasar iman Israel. Kata-kata ini, dan seluruh hukum dimana perkataan ini adalah bagiannya, dengan 

sangat tegas tidak mengakui politheisme dari dunia kafir (lih. Robert Letham, Allah Trinitas: dalam Alkitab, 

sejarah, teologi dan penyembahan, (Surabaya: Momentum, 2011), 25.  

  



dengan kultus penyembahan kepada kaisar Romawi pada waktu itu? Selain itu juga yang 

menjadi pertanyaan penting adalah tidakkah pemyataan Petrus bahwa Yesus adalah Tuhan 

atau Allah bertentangan dengan ajaran Yudaisme yang pemah dianut sebelumnya? Apakah 

Yesus hanyalah Tuhan bagi orang Kristen saja? Ataukah Tuhan semua orang tanpa 

memandang dari agama manapun?  

Bagaimana dapat memahami konsep ketuhanan Yesus dalam konteks perdebatan 

teologi agama-agama (theology of religions)? Bukankah seringkali teologia religionum tidak 

menafsirkan secara benar melainkan berdasarkan pra-anggapan yang sudah dimiliki? 

Tentunya Ayat ini justru salah dipahami olch kaum pluralis, mereka menafsirkan bahwa 

keselamatan untuk semua orang.  

Kebenaran-kebenaran pokok yang diyakini oleh kepercayaan Kristen malah dianggap 

sebagai kebenaran yang relatif dan berdasarkan pada subjektivisme, fanatisme serta sikap 

arogansi yang berlebihan karena mentuhankan Yesus. Kaum pluralis dan inklusivis justru 

menganggap bahwa iman yang demikian akan berdampak pada melunturkan nilai-nilai 

toleransi umat beragama sehingga dapat menimbulkan kericuhan, dan kekacauan bahkan 

sampai pada perang agama. Solusi yang ditawarkan oleh para kaum pluralis modern ini 

adalah “Berhenti menyuarakan berita Injil yang menekankan Yesus sebagai Tuhan" serta berusaha 

mencari zona nyaman. Namun benarkah hal ini diajarkan oleh Alkitab? Perdebatan-

perdebatan seperti di atas menjadi pergumulan teologis bagi orang percaya dewasa ini, 

yang seringkali menimbulkan pertanyaan. Manakah pandangan yang benar dan lebih sesuai 

dengan ajaran dan kesaksian Alkitab? Apakah pandangan pluralism: dun inklusivisme, atau 

pandangan eksklusivisme sebagaimana pandangan yang dianut oleh para teolog Reformed?  

Dalam penulisan tesis ini, penulis akan lebih jauh mengeksplorasi dan 

mengelaborasikan akan pengakuan iman sejati Kristen sebagai bentuk eksklusivisme 

terhadap Ketuhanan Yesus dan sebagai satu-satunya Juruselamat manusia dan dunia yang 

telah merencanakan keselamatan kepada semua orang dari segala bangsa, kaum dan 

bahasa, agama: supaya percaya kepada nama-Nya “Sebab keselamatan tidak ada di dalam 

siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain 

yang diberikan kepada manusia yang oleh-Nya kita dapat diselamalkan (165.4:12).”  

Pertanyaan-pertanyaan di atas yang akan dijawab dalam tesis ini. Dengan sebuah 

kajian biblika terhadap konsep Ketuhanan Yesus (histology berdasarkan Eksegesis Kisah 

Para Rasul 10:34-36? Diharapkan pemaparan Yesus Kristus Tuhan dari semua orang dalam 

tesis ini bisa memberikan jawaban yang alkitabiah terhadap pokok ini.  

 


