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Tinjauan: 

 

Buku ini merupakan suatu buku pegangan sejarah penafsiran 

Alkitab.  Buku ini mencoba untuk meliput para penafsir Alkitab 

yang paling penting dalam kurun waktu 2000 tahun.  Walaupun 

buku ini cukup tebal, yaitu lebih dari 600 halaman, namun kurun 

waktu yang diliput sangatlah panjang.  Hal ini menyebabkan unsur 

seleksi yang subyektif tak dapat dihindari.  Kenyataan ini diakui 

oleh Donald K. McKim selaku editor.  Ia menyatakan bahwa 

orientasi buku ini meliputi karya-karya penafsir Kristen dunia 

Barat, khususnya di Eropa dan Amerika Utara, serta pria berkulit 

putih.  Dua penafsir wanita muncul dalam buku ini walau terkesan 

agak dipaksakan.  Mereka adalah Elizabeth Fiorenza Schussler dan 

Phylis Trible.  McKim menyatakan bahwa buku ini merupakan 

langkah pertama yang perlu dilengkapi dengan karya yang 

memperhatikan karya-karya dari dunia non Barat dan para wanita. 

 

Terlepas dari keterbatasannya, buku ini memberikan gambaran 

umum tentang penafsiran Alkitab selama 2000 tahun beserta 

penafsir-penafsir utamanya.  Kurun waktu selama 2000 tahun 

dibagi menjadi 5 kurun waktu, yaitu: 

1. Penafsiran alkitabiah pada Gereja mula-mula 

2. Penafsiran alkitabiah pada abad pertengahan 

3. Penafsiran alkitabiah pada abad 16 dan 17 

4. Penafsiran alkitabiah pada abad 18 dan 19 

 

 

5. Penafsiran alkitabiah pada abad 20 
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a. Di Eropa 

b. Di Amerika Utara 

 

Dalam penjabaran tiap era, gambaran umum tentang metode 

dan pola penafsiran tertentu yang mendominasi dilukiskan beserta 

juga para penafsir utamanya.  Hal ini untuk menolong pembaca 

melihat trend, perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam 

sejarah penafsiran Alkitab selama kurun waktu 2000 tahun.  Dalam 

era abad 20, dimana penafsiran Alkitab telah berkembang menjadi 

sesuatu yang kompleks, maka dirasakan perlu untuk memisahkan 

apa yang terjadi di Eropa dan Amerika Utara.  Juga perkembangan 

unik di Amerika Utara, dimana terjadi perubahan dari dominasi 

pengaruh Jerman kepada sesuatu bersifat internasional (556-557).  

Hal ini dapat dipahami sebagai pengaruh dari kemajemukan yang 

terdapat dalam kehidupan di Amerika Utara. 

  

Buku ini menarik, karena seseorang tidak hanya dapat 

menemukan karya-karya dari para penafsir Alkitab yang penting, 

tetapi juga dapat mengenal riwayat pendidikan dan karir pelayanan 

dan akademis para penafsir.  Juga sejauh mana sumbangsih mereka 

dalam penafsiran Alkitab.  Seseorang dapat juga menemukan 

bagaimana pandangan tokoh yang lain terhadap pola pemikiran dan 

karya para penafsir itu. 

 

Kalau seseorang membaca tentang James Barr (423-427), ia 

dapat menemukan sumbangsih dan kepakarannya dalam penafsiran 

Alkitab, tetapi keunikan Barr juga muncul, yaitu kritiknya terhadap 

segala sesuatu.  D. Penchansky menuliskan sebagai berikut: 

 

Barr's primary contribution to the field of biblical criticism has 

been a negative one.  By this not meant that he has hurt the 

field of biblical criticism.  Rather, he has served the field by 

exposing the weakness of other systems.  He has not offered to 

his colleagues an alternative system that might subscribe to in 

order to reach the putatively correct interpetation of biblical 

texts. 
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Topik tentang F.F. Bruce juga menarik.  Bruce dianugerahi 

beberapa Doktor Kehormatan oleh Universitas Aberdeen dan 

Sheffield. Walaupun demikian, ia tidak pernah meraih gelar doktor 

dalam pendidikan akademis formal. Terlepas dari hal itu, seseorang 

tidak dapat memandang rendah kepakarannya.  Bruce telah 

menghasilkan banyak karya dan pengaruhnya begitu luas.  Ia juga 

seorang pembimbing disertasi Ph.D. yang favorit.  Terlepas dari 

kehebatannya itu, seseorang dapat terkejut melihat bahwa Bruce 

seorang penulis yang menarik, tetapi ia adalah seorang pembicara 

yang membosankan. 

 

Topik tentang Hermann Gunkel juga tidak kalah menarik.  

Dalam upaya menghasilkan karya "Creation and Chaos in Original 

and End Time", ia mengalami "a nervous breakdown", sehingga ia 

harus beristirahat selama 2 bulan di sanatorium.  Karir awal 

akademisnya sungguh memprihatinkan.  Ia tidak terlalu dihargai.  

Walaupun demikian, pada akhirnya kontribusi Gunkel tidak dapat 

diremehkan, khususnya dalam bidang analisa bentuk ('form 

criticism'). 

 

Banyak hal lain yang dapat dipetik dari buku ini.  Memang 

buku ini mempunyai keterbatasan disana-sini, tetapi paling tidak 

buku ini telah berupaya menyajikan gambaran umum penafsiran 

Alkitab dalam kurun waktu 2000 tahun beserta para penafsir 

utama. 
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