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Kumpulan esai ini berfokus pada Kristologi Perjanjian Baru sebagai 
hasil dari kolokium yang dilaksanakan di McMaster Divinity College pada 
2001. Buku ini adalah jilid ketujuh dalam seri McMaster New Testament 
Studies. Para penulis adalah sarjana Perjanjian Baru yang terkenal. 

Mereka mengulas sebuah kitab atau pengelompokan kitab Perjanjian Baru 
sesuai bidang keahliannya. Buku ini memiliki kontribusi penting bagi studi-
studi Perjanjian Baru. Di dalamnya disajikan ringkasan tentang Kristologi 
masing-masing penulis besar Perjanjian Baru. Meskipun berupa ringkasan, 
pembahasannya sangat kaya dan mudah dibaca. 

 
Pada bagian pendahuluan secara jelas ditunjukkan pendekatan-

pendekatan yang dipakai. Buku ini bertujuan untuk membahas Kristologi 
Perjanjian Baru ”dalam mode ‟teologi biblika‟, yaitu, (1) dengan kepekaan 
mengenai masalah dan keadaan pada waktu para penulis Perjanjian Baru 
menulis, (2) berusaha menggunakan perangkat-perangkat (tools) kritis, 
sejarah, sastra dan eksegese yang tersedia untuk menganalisis yang 
mereka tulis (3) memberikan keleluasaan kepada masing-masing penulis 
PB untuk berbicara dengan suaranya sendiri, sejalan dengan tujuan dan 
penekanan mereka sendiri, dan (4) sangat menghargai berbagai 
keistimewaan yang ada dalam setiap kitab dan melihat serta memahami 
secara cerdas inti/pokok inti teologi dalam kitab tertentu, dengan mengakui 
„keistimewaan‟ maupun ‟koherensi‟ dalam kesaksian Perjanjian Baru” (hal. 
xii-xiii). 

 
Buku ini terdiri dari empat bagian: yang pertama mencakup soal latar 

belakang Kristologi PB; bagian kedua membahas 4 Injil dan Kisah Para 
Rasul; bagian ketiga, tentang Surat-Surat Paulus; dan yang keempat, 
membahas Surat Ibrani, Surat-Surat Umum dan Wahyu. Pada bagian akhir 
setiap esei disertakan daftar bibliografi. Bibliografi ini berisi rujukan karya 
tulis yang sesuai dengan pendekatan penulis. Rujukan-rujukan tersebut 
kadang representatif, tetapi tkadang agak sempit. Esai-esei ini ditujukan 
kepada para pembaca umum dan luas (yaitu, hamba-hamba Tuhan, orang 
awam yang berpendidikan, dan mahasiswa teologi). Oleh sebab itu, 
catatan kaki tidak disertakan dan dalam teks, catatan kaki dan rujukan 
diberikan jika dianggap perlu. Pembaca tidak akan “terjebak” dalam rincian 
yang tidak penting dalam perdebatan ilmiah. Namun demikian, pembaca 
tetap mendapatkan informasi yang cukup tentang arah ilmiah agar mereka 
dapat memahami poin-poin utama dalam penelitian akademis. 



 
Tujuan dari teologi alkitabiah, yaitu membiarkan setiap kitab PB 

berbicara dengan caranya sendiri, meskipun beberapa esei menggunakan 
pendekatan penafsiran tertentu yang mengakibatkan hilangnya beberapa 
tema Kristologi yang mungkin dapat muncul jika dikaji dengan pendekatan-
pendekatan lainnya. Sebagai contoh, esai Terrence Donaldson ”The 
Vindicated Son: A Narrative Approach to Matthean Christology” 

nampaknya kurang luas daripada bagian Kristologi dalam karya tulis 
sebelumnya  seperti karya R.T. France Matthew: Evangelist and Teacher 
(1989). Esai Donaldson merupakan tanggapan dan perluasan dari J.D. 
Kingsbury Matthew: Structure, Christology, Kingdom (1975), daripada 

ikhtisar luas mengenai Kristologi Injil Matius. Lemahnya fokus penulis pada 
kritik narasi mungkin juga diakibatkan oleh terlalu tajamnya pembagian 
antara Kristologi dan Soteriologi, yang dibuktikan dalam fakta bahwa 
penggambaran Matius mengenai kematian dan kebangkitan Yesus hampir 
tidak banyak disebutkan dalam artikel Donaldson. 

 
 
Esai Bauckham ”Monotheism and Christology in the Gospel of John” 

bukan iktisar komprehensif tentang teologi Yohanes, karena fokusnya 
adalah menjawab perdebatan tertentu mengenai pertanyaan „apakah 
Kristologi Yohanes dapat disandingkan dengan monoteisme Yahudi?‟  
Dengan menjadikan perkataan perkataan “Akulah” dalam Injil Yohanes 
bersama dengan monoteisme mutlak yang terdapat dalam Ulangan 32 dan 
Yesaya 40-55, jawaban Bauckham adalah, Injil Yohanes tidak 
menunjukkan adanya pergeseran secara lambat menuju Kristologi tinggi, 
tetapi merupakan Kristologi identitas Allah, yaitu Yesus adalah “benar-
benar Allah dalam arti yang sesungguhnya” (hal. 159). 

 
Kekuatan terbesar  buku ini ialah bahwa hampir semua esei 

menjelaskan secara gamblang cara penulis membangun Kristologinya. 
Para penulis berusaha memperjelas pilihan metodologi yang tersedia 
untuk menganalisis data kitab-kitab PB. Para penulis menggunakan gelar-
gelar Yesus sebagai sarana utama mengembangkan Kristologi, namun hal 
ini diimbangi dengan analisis bagaimana naratsi berkontribusi terhadap 
penggambaran pribadi dan karya Kristus (misalnya Moo ”The Christology 
of the Early Pauline Letters”).  

 
Buku ini juga patut dipuji karena bisa menyatukan para penulis yang 

memiliki bidang keahlian berbeda-beda dalam kitab-kitab PB. Hasilnya 
adalah bahwa setiap artikel menguraikan perspektif Kristologis khas dari 
kitab PB tertentu. Pola ini adalah benar-benar teologi alkitabiah yang 
bertujuan untuk menyatakan tekanan tertentu dan kontribusi Kristologi 
tertentu dari masing-masing penulis kitab PB, tanpa mengharmonisasikan 
perbedaan-perbedaan yang ada dan menyamaratakan gambaran 
Kristologi PB. 



 
Esei-esai ini ditulis berdasarkan hasil penelitian gramatika-historis 

perikop-perikop kunci, namun penulis-penulis tidak terjebak dalam 
berbagai metode kritik bentuk, kritik redaksi, kritik tradisi atau analisis 
struktural. Sebaliknya,yang muncul justru  fokus yang konsisten pada 
penafsiran teologis setiap kitab. Satu pengecualian adalah esai 
Longenecker di bagian pendahuluan,”Christological Materials in the Early 
Christian Communities”, yang menguraikan kritik tradisi PB secara 
konstruktif. 

 
Salah satu esai yang signifikan adalah esai pengantar Ben 

Witherington, ”Jesus as the Alpha and Omega of New Testament 
Thought”. Dia menyoroti keunikan kesaksian terhadap Yesus dalam 
Perjanjian Baru yang jauh berbeda dari latar belakang agama dan sastra 
pada zamannya. Dengan demikian pendekatan „sejarah agama‟ yang 
dipakai oleh generasi teolog Jerman sebelumnya secara tegas 
dikesampingkan. 

 
Kontribusi lain yang penting adalah esai Morna Hooker, ”’Who Can 

This Be?’ The Christology of Mark’s Gospel”. Eseinya merupakan 
sangkalan yang baik terhadap kecenderungan sarjana Injil menyebut Injil 
Markus ‟primitif‟ dan Kristologinya kurang bagus (undeveloped)  
dibandingkan dengan Lukas, Matius atau Yohanes.  

 
Esai Towner, ”Christology in the Letters to Timothy and Titus” adalah 

contoh dari karya dalam bidang Perjanjian Baru yang ditulis secara ilmiah 
dan layak ditiru. Esei ini menyelidiki tema teologis pernyataan (epiphany) 
Yesus dan tema Yesus sebagai penyelamat di Timotius dengan sangat 
baik. Lalu Towner menggunakan analisis eksegese dari 1 Tim 1:15; 2:5-6; 
3:16; 6:13-14 untuk menjabarkan bagaimana Kristologi secara teologis 
kaya, tetapi tetap bisa memberikan tanggapan pastoral untuk kebutuhan 
dan keadaan komunitas Kristen mula-mula. 

 
Esai Donald Hagner ”The Son of God as Unique High Priest: The 

Christology of the Epistle to the Hebrews” menyediakan sebuah diskusi 

komprehensif dan kaya mengenai Kristologi Surat Ibrani. Hagner 
berpendapat bahwa Surat Ibrani memperlihatkan ”kristologi tiga-tahap 
yang mengingatkan kepada himne Kristus di Filipi 2:6-11, yaitu Kristologi 
yang mencakup praeksistensi, inkarnasi, dan peninggian” (hal. 265). 
Identitas Kristus sebagai Anak Allah, pembuka jalan keselamatan 
(archegos Ibr 2:10; 12:2), imam besar, mediator, dan gembala agung 
dieksplorasi sambil dikaitkan dengan konsekuensi Kristologi‟tinggi‟ ini bagi 
orang percaya: pengampunan, akses kepada Allah, pengudusan, jaminan 
keselamatan dan perhentian Sabat (hal. 266). 

 



Buku ini merupakan pengantar yang sangat baik untuk bidang 
Kristologi Perjanjian Baru, yang akan bermanfaat bagi mahasiswa dan 
hamba-hamba Tuhan pada waktu mereka berusaha untuk mendorong 
pemuridan pribadi yang kuat dan cerdas, serta menggiatkan kesaksian 
yang sehat dan kuat oleh gereja-gereja mengenai keunikan Yesus Kristus. 
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