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Buku ini dipersembahkan untuk orang-orang Kristen awam,
sehingga mereka dapat dengan yakin mengetahui Iman yang
mereka akui dan dapat hidup didalamnya dengan penuh
keyakinan.

Tujuannya agar setiap orang Kristen dapat memperoleh
Keselamatan dan Kerohanian yang sejati dan dapat memberi
pertanggung-jawaban iman mereka kepada orang-orang lain.
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Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran,
kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang
mereka takuti dan janganlah gentar.
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Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan! Dan
siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan
jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab
dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah
dengan lemah lembut dan hormat,
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dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka, yang
memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus, menjadi
malu karena fitnahan mereka itu. (1Pet. 3:14-16)

Buku ini juga dipersembahkan untuk istriku dan anak-anak yang kami
cintai Kireina, Gabriella, Mike, dan Michelle (Lucy).

Anak-anakku, lakukanlah kebenaran-kebenaran didalam buku ini agar
kalian berbahagia.
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PROLOG
Buku ini lahir dari kebutuhan yang nyata didalam gereja Tuhan saat ini. Setelah puluhan
tahun menjadi seorang Kristen, dan mengikuti berbagai ragam gereja-gereja di Indonesia,
penulis melihat perlunya suatu buku singkat yang menjelaskan dengan cara sederhana – namun
dapat juga dipakai oleh mereka yang “terpelajar” – yang menjelaskan tentang hal-hal pokok
iman Kristen. Tujuannya adalah agar orang-orang Kristen dapat mengerti dengan benar apa
yang mereka percaya, sehingga mereka juga bisa memberikan jawaban kepada rekan-rekan
mereka diluar iman Kristen. Mengapa hal ini penting? Karena nasib kekal kita tergantung kepada
apa yang kita percayai (Yoh. 3:18), dan kepercayaan kepada sesuatu hal tentu tergantung
kepada pengetahuan atau pengenalan kita tentang hal tersebut. Tidak mungkin kita
mempercayai sesuatu jika kita tidak mengenal sesuatu tersebut. Karena itu Tuhan sendiri
memakai kata “mengenal” sebagai kata pengganti dari “percaya” didalam Injil Yoh. 17:3 sebagai
jalan atau cara untuk memperoleh hidup kekal.
Jadi, apakah hal-hal pokok tersebut? Hal-hal pokok tersebut adalah penjelasan tentang
Kitab Suci yang dipercayainya, Allah Tritunggal yang dipercayainya dan Jalan Keselamatan yang
disediakan didalam Iman Kristen. Hal-hal pokok tersebut adalah juga keunikan (unik= satusatunya, tidak ada duanya) dari Iman Kristen. Tidak ada agama/kepercayaan lain yang memiliki
Kitab Suci, Allah dan Jalan Keselamatan seperti Iman Kristen.
Bab-1 akan membahas Keunikan Alkitab. Mengapa orang Kristen mempercayai Alkitab?
Apakah Kitab itu memang Firman Allah atau kitab karangan manusia saja? Jika Alkitab adalah
karangan manusia, maka ianya tidak perlu kita percayai. Tetapi Ia adalah Firman Allah yang
kekal dan terbebas dari kesalahan. Apakah bukti-buktinya? Buku kecil ini akan membahasnya.
Keunikan Iman Kristen kedua adalah Allah Tritunggalnya. Apakah maksudnya Allah
Tritunggal? Orang-orang yang tidak mengerti (termasuk mayoritas orang Kristen sendiri)
mengartikan bahwa Allah orang Kristen adalah Tunggal saja, tetapi menyatakan Diri dalam Tiga
cara. Tanpa sadar mereka telah jatuh kedalam bidat Sabelianisme yang ada pada zaman
permulaan gereja dulu. Karena itu Buku Kecil ini akan menjelaskan dengan cara sesederhana
mungkin tentang sejarah munculnya Doktrin Trinitas (mengapa baru muncul bada abad ke 4,
dan bukan pada gereja mula-mula?), serta formulasi Trinitas yang sampai sekarang dipegang
oleh semua cabang kekristenan (Gereja Timur/Yunani, Gereja Barat/Latin dan Protestan).
Kemudian akan dibahas keunikan Allah Trinitas ini dibandingkan dengan allah-allah lain,
terutama terhadap konsep agama-agama theistik lain yang menganut konsep monoteisme
(Yudaisme dan Islam). Tujuannya agar orang-orang Kristen dapat mengerti kelebihan dari
monoteisme Allah Tritunggalnya dibandingkan dengan konsep monoteisme lainnya. Dengan
demikian mereka dapat menjadi orang Kristen yang tangguh dan tidak malu dan dapat
menjelaskan tentang Allah Tritunggalnya. Semua ini dibahas didalam Bab-2.
Keunikan Iman Kristen selanjutnya adalah Jalan Keselamatan yang dinyatakan dan
disediakan didalam Iman Kristen. Apakah Jalan Ke Sorga yang disediakan Iman Kristen? Apa
yang membedakannya dengan jalan-jalan lain didunia ini? Mengapa hanya Jalan Keselamatan
yang dipegang oleh Iman Kristen ini yang paling masuk akal dan yang paling menyatakan Hakikat
Allah yang sejati? Mengapa Allah orang Kristen harus menjadi manusia bahkan mati untuk
menebus dosa manusia? Mengapa hal-hal yang paradoks ini justru merupakan hal-hal yang
paling masuk akal? Bab-3 akan membahas dan mendiskusikan hal ini.
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Akhirnya, sebelum kita mulai pembahasan tentang Iman Kristen, kita harus meletakkan
dasar mengenai sejarah iman Kristen dengan benar. Banyak orang, termasuk orang Kristen
sendiri, jika ditanyakan kapan iman Kristen lahir, maka jawabannya adalah sejak Kristus datang
kedunia sekitar 2000 tahun yang lalu. Jawaban ini tidak tepat, karena melihat kedatangan
Kristus sekitar 2000 tahun yang lalu terlepas dari konteks Alkitab Perjanjian Lama. Kita harus
melihat iman Kristen dari keseluruhan Alkitab, bukan hanya Perjanjian Baru (PB) saja. Jika kita
melihat Alkitab secara holistik (utuh menyeluruh), sesungguhnya usia iman Kristen adalah seusia
mulainya manusia didalam dunia ini, yaitu sejak Adam & Hawa. Bahkan jauh lebih tua dari itu
karena rencana penebusan Allah telah dimulai bahkan sejak sebelum penciptaan segala
sesuatunya (Ef. 1:4-5). Iman Kristen telah dimulai dengan Perjanjian Lama (PL), karena intisari
dari PL adalah tentang pengenalan akan Allah yang Benar dan janji Jalan Keselamatan-Nya yang
akan digenapi didalam Mesias (Manusia-Allah). Janji itu sudah dinyatakan sejak awalnya dari
saat Adam (Kej. 3:15). Janji itu kemudian digenapi oleh kedatangan Yesus Kristus kedalam dunia
lebih 2000 tahun yang lalu yang dicatat didalam PB. Jadi PB adalah PENGGENAPAN dari PL, dan
keduanya tidak dapat dipisahkan. Apa yang dinubuatkan saat Adam tentang Mesias yang akan
meremukkan Iblis (Kej. 3:15), kemudian digenapi oleh Yesus Kristus (Ibr. 2:14). Apa yang
menjadi pusat acara sakramen Adam yang menggambarkan tentang pemberian baju kebenaran
(yang menutupi dosa) melalui korban penebus dosa (Kej. 3:21 band. Yes. 61:10), digenapi oleh
Kristus oleh kematian-Nya (Ibr. 10:10. Baca seluruh pasal 10 kitab Ibrani ini). Ringkasnya, Iman
Kristen adalah Iman Adam, yaitu kepercayaan yang dipegang Adam. Atau bisa juga dikatakan
iman Adam adalah iman Kristen yang pertama. Jadi iman Kristen pada hakikatnya adalah iman
pertama dan satu-satunya yang telah dimulai dari adanya manusia didunia ini, sampai akhir
sejarah manusia nantinya. Dengan melihat perspektif sejarah dengan benar seperti ini, maka
kita akan mengerti tentang iman Kristen secara holistik.
Setelah meletakkan dasar sejarah kekristenan yang benar, sekarang waktunya kita akan
membahas tentang iman Kristen. Mengapa ia disebut sebagai satu-satunya iman yang benar,
yang didasarkan kepada kitab yang unik (tidak ada duanya), satu-satunya yang membawa
seseorang kepada pengenalan akan satu-satunya Allah yang benar, dan satu-satunya yang dapat
memberi manusia jawaban akan eksistensinya didalam dunia ini dan dunia yang akan datang?
Mari kita membahasnya.
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BAB -1
KEUNIKAN

ALKITABNYA
Alkitab adalah SATU-SATU nya Kitab Suci yang paling kuno dan satu-satunya yang dapat
dipercaya karena karakteristik-karakteristik dibawah ini:
1. Kitab tertua (paling tua) yang memiliki KESATUAN (unity) didalam seluruh beritanya.
Salah satu karakteristik keunikan (unik = tidak ada duanya) dari Alkitab adalah kesatuan
beritanya, sekalipun kitab ini ditulis oleh lebih dari 40 orang dari berbagai profesi, didalam 3
bahasa, di tiga benua yang berbeda, dan dalam rentang waktu sekitar 1500 tahun. Kitab
Perjanjian Lama (PL) yang terdiri dari 39 buku, 5 buku tertuanya yaitu kelima Kitab Musa mulai
ditulis sekitar tahun 1400 Sebelum Masehi (atau sekitar 3400 tahun yang lalu).1 Kitab terakhir
didalam Perjanjian Baru (PL), yaitu kitab-kitab tulisan rasul Yohanes (Injil Yohanes, Surat
Yohanes 1, 2 dan 3, dan Kitab Wahyu) ditulis sekitar tahun 90 an AD (sesudah Masehi). Artinya
waktu penulisan seluruh kitab didalam Alkitab memakan waktu sekitar 1500 tahun. Profesi dan
latar belakang para penulisnyapun berbeda-beda. Misalnya ada seorang anak angkat putri raja
dari salah satu kerajaan paling maju zaman kuno (Musa), ada seorang pejabat pemerintahan
kerajaan Babel (Daniel), ada seorang peternak (Amos), seorang pemimpin agama kuno/rabbi
(Paulus), seorang nelayan (Petrus), seorang tabib/dokter (Lukas), dst. Sekalipun Alkitab itu
ditulis dalam kurun waktu yang lama (1500 tahun) oleh orang-orang yang berbeda latarbelakang
dan tidak saling mengenal langsung, dan setiap tulisannya memiliki perspektif yang berbeda
satu sama lainnya, namun seluruhnya memiliki satu kesatuan berita didalamnya. Tidak ada
satupun didunia ini buku/kitab yang demikian.
Lalu, apakah arti dari data-data diatas? Artinya buku ini bebas dari rekayasa. Jika suatu
kitab diklaim ditulis oleh satu orang atau beberapa orang yang dekat, maka kitab tersebut
rentan terhadap rekayasa. Apalagi kitab tersebut diklaim didiktekan/diwahyukan oleh suatu
makhluk gaib yang banyak kita temukan didalam kitab-kitab klenik (perdukunan) masa kini.
Patut diduga kitab-kitab demikian rentan terhadap rekayasa. Apalagi jika “pewahyuan” tersebut
kemudian mengangkat sipenerima wahyu sebagai tokoh sentral yang dikeramatkan dan harus
diikuti oleh para pengikutnya.
Hal- hal demikian tidak kita dapati didalam proses penulisan Alkitab. Kitab-kitab didalam
Alkitab ditulis diberbagai tempat dan latar belakang kebudayaan yang berbeda. Yehezkiel
menulis kitabnya di Kerajaan Babilonia. Daud menulis sebagian mazmurnya disaat-saat pahit
menjadi buronan dipadang gurun, sebagian lagi disaat-saat senang di istananya. Paulus menulis
beberapa surat penggembalaannya dipenjara Roma saat menunggu eksekusinya. Yeremia
menuliskan kitabnya dari dalam gua tahanannya, dst. Lebih unik lagi, kitab-kitab didalam Alkitab
telah dituliskan diatas tiga benua: Afrika, Asia dan Eropah.
Alkitab juga ditulis didalam 3 bahasa kuno yang paling maju pada zamannya: Ibrani,
Yunani dan Aram. Bahasa Ibrani adalah salah satu bahasa tertua didunia, yang merupakan
1

Namun tidak berarti tulisan itu hanya mencatat sejarah 3500 tahun yang lalu saja, tetapi tulisan Musa itu
juga mencatat sejarah sejak manusia pertama ada sekitar 6000 tahun yang lalu.
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suatu cabang dari “Bahasa Semit,” suatu keluarga bahasa yang berasal dari peradaban paling
kuno seperti Akkadian dan Sumerian,2 yang telah memiliki tulisan sejak hampir 3000 tahun
Sebelum Masehi (atau sekitar 5000 tahun yang lalu).3 Bahasa Aram adalah juga merupakan satu
cabang dari keluarga bahasa Semit. Jika bahasa Ibrani adalah bahasa Semit yang dipakai
penduduk daerah sebelah Barat “Timur Tengah,”4 maka bahasa Aram dipakai oleh mereka yang
tersebar kearah Utara/Timur “Timur Tengah” (atau sekarang adalah Siria tenggara, selatan
Turki, Irak, sampai Iran). Bahasa Semit juga adalah induk dari bahasa Arab, bahasa Amharik (di
Ethiopia), Ibrani (di Israel sekarang), dan bahasa Aram (Siria, Turki selatan, Irak, Iran). Perjanjian
Lama mayoritas ditulis didalam bahasa Ibrani kuno, sebagian dalam bahasa Aram. Perjanjian
Baru ditulis dalam bahasa Yunani sehari-hari (Yunani Koine), suatu bahasa yang paling maju
dan paling komplek didunia sampai saat ini. Mengapa dikatakan bahasa ini paling maju? Karena
bahasa ini dikembangkan oleh suatu bangsa yang paling banyak berpikir. Yunani adalah suatu
bangsa yang paling banyak menghasilkan para pemikir (filsuf), seperti Socrates, Plato,
Aristoteles, dsb. Karena bangsa ini adalah pemikir, maka mereka memerlukan kosa kata yang
lebih banyak dan lebih rumit dari bahasa-bahasa lain. Sampai zaman modern sekarang, bersama
bahasa latin, bahasa Yunani tetap menjadi bahasa yang dipakai sebagai bahasa standard antar
bangsa bagi kosa kata ilmu pengetahuan. Bahasa Inggris sendiri mengadopsi lebih dari 50.000
kata Yunani kedalam perbendaharaannya.5
Tidak ada suatu kitabpun didunia yang seperti Alkitab: dituliskan oleh 40 orang lebih dari
berbagai latar belakang profesi, yang tidak langsung saling kenal, yang berbeda masa hidupnya
dalam rentang waktu 1500 tahun, dari 3 benua yang berbeda, dengan 3 bahasa dunia yang
paling kuno dan paling maju pada zamannya, namun demikian SEMUANYA MEMILIKI SATU
KESATUAN & KESAMAAN PESAN dan memiliki INFORMASI LENGKAP dan CUKUP bagi jawaban
eksistensi manusia didunia ini dan dunia yang akan datang.6 Bukan hanya itu, Alkitab memiliki
kelebihan-kelebihan lain lagi yang sangat mengagumkan seperti yang akan kita bahas berikut.

2. Satu-satunya kitab yang sampai saat ini memiliki bukti sejarah yang paling akurat.
Sudah sejak zaman dahulu musuh-musuh iman Kristen selalu berusaha untuk
membuktikan bahwa Alkitab bukanlah kitab sejarah, tetapi hanya merupakan kumpulan kitabkitab sastra atau kitab-kitab religius yang tidak memiliki kebenaran sejarah sama sekali, sama
seperti kitab-kitab suci agama-agama lain. Contohnya, sudah lama para pengkritik meragukan
bahwa Musa lah yang telah menulis kelima kitab Musa (Kitab Torah Musa didalam Alkitab, yaitu
Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan dan Ulangan). Alasannya menurut mereka, karena pada
saat itu (saat Musa hidup sekitar 3400 tahun yang lalu), belum ada suatu sistim tulisan yang
maju untuk dapat menulis kitab-kitab seperti itu. Namun seiring dengan berjalannya waktu,
temuan-temuan arkeologi kemudian mengkonfirmasikan bahwa bahkan jauh sebelum Musa,
2

Peradaban-peradaban Akkadian dan Sumerian didaerah Mesopotamia (sekarang Irak, Siria, Iran) adalah
peradaban-peradaban tertua didunia yang telah memiliki tulisan bahkan sebelum 5000 tahun yang lalu. Karena itu
peradaban-peradaban didaerah ini disebut sebagai “tempat lahir peradaban dunia” (The Cradle of Civilization).
Daerah-daerah tersebut berada disekitar Taman Eden yang diceritakan didalam Alkitab, sehingga menjadi salah
satu dari ribuan bukti bahwa catatan Alkitab adalah akurat.
3
Wikipedia, “ Semitic languages.”
4
“Timur Tengah” (Middle East) menunjuk lokasi geografi disekitar Irak/tenggara Siria sekarang.
5
Wikipedia, “Greek language.”
6
Mengenai kesatuan pesan ini atau pesan apakah yang disampaikan oleh Alkitab itu, akan dibahas secara
tersendiri didalam Bab-2 nanti.
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peradaban manusia telah memiliki sistim tulisan yang maju. Temuan-temuan tersebut antara
lain adalah temuan kitab-kitab hukum dari Hammurabi yang berasal dari tahun 1700 SM (3700
tahun lalu), tulisan-tulisan dari Lipit-Ishtar dari tahun 1860 SM (3860 tahun lalau), atau
dokumen legal dari Eshnunna yang berasal dari tahun 1950 SM (hampir 4000 tahun lalu).7
Semua itu membuktikan bahwa bahkan sebelum tahun 2000 SM (4000 tahun lalu), manusia
telah memiliki tulisan-tulisan yang canggih.
Contoh lain adalah tentang kebenaran kisah bangsa Israel di Mesir seperti yang dicacat dalam
kitab Keluaran, Imamat, Bilangan dan Ulangan. Dahulu para akhli sejarah menganggap semua
kisah yang ditulis Musa itu bukanlah kitab sejarah, tetapi hanya merupakan kitab sastra atau
kitab epik kepahlawanan saja (seperti misalnya Mahabharata) karena tidak ditemukan bukti
arkeologi tentang bangsa Israel di Mesir.
Namun pada tahun 1896, seorang arkeolog bernama Flinders Petrie menemukan sebuah
batu prasasti ditepi sungai Thebes yang didalamnya mencatat tentang bangsa Israel. Prasasti
batu setinggi 3 meter ini disebut sebagai “Merneptah Stele.” Prasasti yang sekarang disimpan di
Museum di Kairo ini berasal dari kerajaan Raja Merneptah Mesir yang berkuasa dari tahun 1213
sd 1203 SM, yaitu perkiraan tahun-tahun dimana bangsa Israel telah melakukan eksodus dari
tanah Mesir.

Gbr. 1. Prasasti “Merneptah Stele” di Museum Kairo
yang berasal dari tahun 1200 an Sebelum Masehi yang didalamnya
ada tertulis tentang keberadaan bangsa Isael.
Contoh lain adalah ditemukannya suatu prasasti yang berasal abad ke 9 SM di kota Tel
Dan disebelah utara Israel pada tahun 1993 dan 1994 yang berbahasa Aram. Didalam prasasti
(“stele”) itu ada disebutkan tentang “Raja Israel” dan “Rumah Daud.” Jadi stele ini membuktikan
bahwa nama “Israel” dan “Daud” sudah ada hampir sekitar 3000 tahun yang lalu.8

7

Hammurabi adalah raja ke 6 kerajaan Babilonia yang memerintah tahun 1792-1750 SM (Wikipedia,
“Hammurabi”). Lipit-Ishtar adalah raja kelima dinasti Kerajaan Isin yang memerintah tahun 1870 - 1860 SM
(Wikipedia, “Lipit-Ishtar”). Dokumen Eshnunna adalah dokumen yang ditemukan antara tahun 1945-1947 di kota
Eshnunna ditepi sungai Tigris Irak.
8
Wikipedia, “Tel Dan Stele.”
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Gbr. 2 – Tel Dan Stele (“David” Stele)
Ratusan temuan-temuan lain seperti ini telah disimpan dibanyak museum diseluruh
dunia (terutama museum di Israel & Palestina, di Kairo, di London, dsb.). Bahkan saat inipun
(dan pada masa yang akan datangpun) para arkeolog terus melakukan penggalian-penggalian
serupa dan akan mendapatkan bukti-bukti yang lebih banyak tentang kebenaran sejarah
didalam Alkitab. Pembaca dapat mencari informasi tentang itu di internet (seperti website
komunitas arkeologi Alkitab - http://www.biblicalarchaeology.org/ atau www.bibleplaces.com ).
Pembaca dapat juga membaca satu buku tentang 10 temuan arkeologi yang terkemuka dari
website Back to The Bible Publication yang berjudul “Ten Top Biblical Archaeology Discoveries”
(https://sites.google.com/site/kembalikealkitab/course-materials/e-book-lanjutan).”
Penggalian-penggalian arkeologi telah membuktikan bukan hanya keberadaan suatu kota,
bahkan keberadaan tokoh-tokoh yang disebutkan didalam Alkitab, seperti Sargon raja Asyur
(Yes. 20:1), Sanherib yang juga raja Asyur (Yes. 37:37), Horam raja Gezer (Yos. 10:33), bahkan
keberadaan bangsa Het (“Hittites”) pada zaman Abraham dulu (hampir 4000 tahun yang lalu Kej. 15:20).9 Penemuan-penemuan diatas membuktikan kesejarahan dari Perjanjian Lama.
Bagaimana tentang Perjanjian Baru (PB)?
Bukti-bukti sejarah Perjanjian Baru jauh lebih banyak lagi. Tempat-tempat dan orangorang yang disebutkan didalam PB telah banyak dibuktikan dari penggalian-penggalian arkeologi
modern. Contohnya penemuan kolam Siloam dimana Kristus menyembuhkan orang buta (Yoh.
9:1-11). Pada tahun 2004, saat mengadakan penggalian sebuah parit, para pekerja suatu
perusahaan konstruksi menemukan tangga batu kuno. Mereka lalu memanggil dua orang
arkeologist ternama bernama Ronny Reich dan Eli Shukron untuk melihatnya. Kemudian
diadakan penggalian dengan sistematis dan ditemukan bahwa itu adalah tangga menuju kolam
Siloam dalam masa Bait Allah kedua dulu. Penemuan ini dipublikasikan resmi pada tanggal 09
Agustus 2005 dan mendapatkan sambutan meriah diseluruh dunia. Sekali lagi, penggalian
modern telah menemukan situs penting yang diceritakan Alkitab.

9

Wikipedia, “Hittites.”
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Gbr. 3 – Kolam Siloam yang disebut didalam Injil
Yohanes pasal 9. Gambar paling bawah (kiri) adalah
gambar model bentuk kolam tersebut pada saat
zaman Kristus.10
Ratusan temuan-temuan lain dapat anda baca dari
situs-situs arkeologi resmi yang banyak didapati di
internet, khususnya kedua situs diatas
(biblicararchaeology & bibleplaces).
Bukti-bukti luar tentang catatan Perjanjian Baru juga banyak didapat dari sumbersumber sekuler diluar kekristenan. Catatan sejarah tentang Yesus Kristus misalnya. Didalam
catatan sejarah Flavius Josephus (seorang sejarahwan Yahudi diabad pertama) ditemui banyak
referensi ke nama Yesus. Bahkan ia menyebutnya sebagai Kristus (Mesias) seperti cuplikan dari
tulisannya berikut:
(terjemahan bahasa Inggrisnya):
3. Now there was about this time Jesus, a wise man, if it be lawful to call him a man; for he was a
doer of wonderful works, a teacher of such men as receive the truth with pleasure. He drew over
to him both many of the Jews and many of the Gentiles. He was [the] Christ. And when Pilate, at
the suggestion of the principal men amongst us, had condemned him to the cross, (9) those that
loved him at the first did not forsake him; for he appeared to them alive again the third day; (10)
as the divine prophets had foretold these and ten thousand other wonderful things concerning
him. And the tribe of Christians, so named from him, are not extinct at this day.
3. Pada waktu itu, muncullah Yesus, seorang bijaksana, kalaupun boleh menyebutnya sebagai
manusia; karena ia melakukan hal-hal ajaib, seorang guru dari orang-orang yang akan menerima
kebenaran dengan senang hati. Dia menarik kepada dirinya banyak orang Yahudi maupun orangorang kafir. Dia adalah Kristus (Mesias) itu. Dan sewaktu Pilatus, atas desakan pemimpinpemimpin kami, telah menghukumnya dengan salib, mereka yang mencintainya pada mulanya
tidak meninggalkan dia; karena ia menampakkan diri lagi dalam keadaan hidup pada hari ketiga;
seperti yang telah di diberitahukan oleh para nabi suci sebelumnya dan oleh puluhan ribu hal-hal
ajaib tentang dia. Dan suku Kristen, - yang dinamakan darinya, tidak musnah sampai hari ini
11
(“Antiquities of the Jews,” oleh Flavius Josephus).

Flavius Josephus adalah seorang sejarahwan Yahudi yang hidup pada abad pertama
(tahun 37-100 AD). Buku ini (“Antiquities of the Jews”) ditulis pada abad pertama, bahkan
mungkin sebelum Yohanes menulis Injilnya dan surat-suratnya. Buku sejarah ini merupakan
buku yang sangat dihargai dan dihormati baik oleh orang Yahudi maupun oleh orang Kristen.
Didalamnya kita menemukan banyak catatan tentang Yesus sebagai suatu fakta sejarah. Bahkan
seperti kutipan diatas, ia percaya bahwa Yesus adalah Mesias, namun tidak sampai
10

Wikipedia, “Pool of Siloam.”
Flavius Josephus, “Antiquities of the Jews” Buku XVIII bab 3 pasal 3. Josephus merupakan saksi (lebih
tepat:pelaku) sejarah saat jatuhnya Yerusalem pada tahun 70 AD oleh jenderal Titus dari Roma. Josephus diangkat
oleh Titus sebagai perantara perundingan antara Roma dengan kaum zealot yang memberontak. Karena kaum
pemberontak tidak mau menyerah, maka Yerusalem beserta Bait Allah yang dibangun Herodes dihancurkan, rata
dengan tanah. Tepat seperti nubuatan Kristus dalam Mat. 24:2. Baca tentang Flavius Josephus dalam Wikipedia,
“Josephus” (http://en.wikipedia.org/wiki/Josephus#Jewish_Antiquities).
11
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mempercayakan dirinya sebagai seorang Kristen karena mungkin tidak mengerti kenapa Yesus
harus mati.
Kita juga dapat menemukan banyak referensi sekuler tentang Yesus Kristus. Sebuah
surat yang ditulis pada tahun 73 AD oleh seorang Siria yang dipenjara bernama Mara BarSerapion kepada anaknya membandingkan kematian antara Sokrates, Pitagoras dan Kristus.12
Para penulis sejarah abad pertama dan kedua misalnya banyak mencatat tentang Kristus.
Cornelius Tacitus, seorang senator Roma dan seorang sejarahwan didalam bukunya “Annals”
(ditulis tahun 116), menceritakan dengan cukup detail tentang hukuman mati Kristus oleh
Pontius Pilatus.13 Catatan-catatan seperti itu dapat ditemukan dibanyak tempat lagi. Bahkan
kitab Talmud orang Yahudi juga mencatat tentang Kristus dan hukuman mati-Nya. Berikut
terjemahan dari kutipan dokumen didalam Talmud Yahudi:
It is taught: On the eve of Passover they hung Yeshu and the crier went forth for forty days
beforehand declaring that "[Yeshu] is going to be stoned for practicing witchcraft, for enticing and
leading Israel astray. Anyone who knows something to clear him should come forth and exonerate
him." But no one had anything exonerating for him and they hung him on the eve of Passover.
Telah diajarkan: dimalam [menjelang] Paskah, mereka menggantung Yeshu, dan empat puluh hari
sebelumnya pembawa berita berseru bahwa “Yeshu akan dirajam karena melakukan sihir, karena
menggoda dan menyebabkan kaum Israel sesat. Seseorang yang dapat datang untuk
membersihkan dia (cat: menyatakan dia bersih, dapat menyatakan ia tidak bersalah), hendaklah tampil
dan membersihkannya.” Tetapi tidak seorangpun yang memiliki sesuatu untuk membersihkannya,
14
maka mereka menggantungnya dimalam Paskah.

Tidak dapat dipungkiri, bukti-bukti sejarah yang telah banyak ditemukan, semuanya
mengkonfirmasi keakuratan catatan didalam Alkitab. Tidak ada buku didunia ini yang memiliki
record konfirmasi sejarah seperti Alkitab. Bukti-bukti penggalian sejarah tersebut sekali lagi
menjadikan Alkitab menjadi unik (tidak ada duanya) dan mengagumkan.
Namun, bukan hanya bukti-bukti sejarah yang menjadikan Alkitab mengagumkan dan
unik, tetapi juga karena peninggalan-peninggalan kitabnya selama ribuan tahun juga sangat
banyak. Dibandingkan dengan dokumen-dokumen kuno dan kitab-kitab agama lainnya, Alkitab
memiliki peninggalan-peninggalan paling banyak. Apalagi sejak ditemukannya Gulungan Kitab
Laut Mati (“Dead Sea Scroll”) di Khirbet Qumran di West Bank antara tahun 1946 sd 1956, maka
Alkitab memiliki koleksi dokumen-dokumen yang paling lengkap dan paling tua didunia. Saat ini
Perjanjian Lama memiliki dokumen-dokumen kuno sebanyak 3000 buah dalam bahasa Ibrani,
8000 dalam bahasa latin vulgate, 1500 dalam bahasa Yunani (Septuaginta), dan 65 buah dalam
bahasa Siria Peshitta. Perjanjian Baru sendiri memiliki dokumen kuno mulai abad kedua
sebanyak 5700 dalam bahasa Yunani, 10.000 dalam bahasa Latin, dan lebih dari satu juta
kutipan bapak-bapak gereja zaman dulu.15
Bandingkan jumlah dokumen dari Alkitab tersebut dengan dokumen-dokumen terkenal
lainnya. Misalnya dengan catatan Herodotus (seorang sejarahwan Yunani 484-425 SM) yang
ditemukan pada abad pertama yang hanya berjumlah 75 buah, atau catatan Thucydides seorang
jenderal dan sejarahwan Yunani (460-400 SM) yang ditemukan pada abad pertama, hanya
12

http://en.wikipedia.org/wiki/Historicity_of_Jesus#Mara_bar_Sarapion
Tacitus, “Annals” Buku 15 bab 44. Wikipedia,”Tacitus on Christ.”
14
Wikipedia, “The Historicity of Jesus.” http://en.wikipedia.org/wiki/Historicity_of_Jesus#The_Talmud
15
Dari kutipan-kutipan bapak-bapak gereja zaman dulu bahkan PB dapat direkonstruksi ulang. Artinya,
seandainyapun jika salinan-salinan Alkitab PB kuno itu semua hilang, maka Alkitab PB tetap dapat disusun ulang
dari kutipan-kutipan bapak-bapak gereja tersebut.
13
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berjumlah 20 buah, dsb. Demikian juga jika dibandingkan dengan dokumen-dokumen sastra
atau kitab suci kepercayaan-kepercayaan lain, tidak satupun dapat menyamai atau mendekati
Alkitab. Sampai saat ini Alkitab tetap merupakan buku yang paling banyak dicetak dan dibaca
orang. WikiAnswers16 dan Statistic Brain17 memperkirakan bahwa Alkitab sudah dicetak
sebanyak 6 milyard lebih, didalam hampir 2500 bahasa didunia (khususnya Perjanjian Baru).
Tidak ada buku atau kitab suci yang telah dicetak dan dibaca orang sebanyak itu.
Para akhli sejarah dan arkeologi sekuler (bukan Kristen) telah berulang kali
mengkonfirmasikan ketepatan catatan-catatan yang ada didalam Alkitab. Mereka telah meneliti
sampai detail terkecil, dan mengaku bahwa tidak ada satu buku kunopun didunia ini yang
serupa dengan Alkitab. Nelson Glueck, seorang arkeolog Yahudi ternama (bukan Kristen)
misalnya berkata “Dapat dikatakan bahwa tidak satu temuan arkeologipun yang kemudian
dapat menyalahkan catatan Alkitab.”18

3. Satu-satunya kitab kuno yang memberikan nubuatan-bubuatan/prediksi-prediksi tentang
peristiwa-peristiwa penting didunia dan seluruhnya selalu ditepati. Tepat pada waktunya.
Alkitab memiliki sekitar 2500 nubuatan, dan sekitar 2000 nubuatan diantaranya sudah
dipenuhi secara tepat sampai detail-detailnya. Sekitar 500 nubuatan masih menunggu
penggenapannya dimasa kini dan masa depan (mayoritas adalah nubuatan tentang akhir
zaman).
Secara ilmiah statistik, para akhli menghitung bahwa jika semua prediksi itu terjadi secara
kebetulan saja, dan bukan karena sesuatu hal yang lain, maka kemungkinan terjadinya adalah
satu diantara 102000 (sepuluh pangkat duaribu).19 Artinya, mustahil nubuatan-nubuatan itu
terjadi secara kebetulan saja. Atau dengan perkataan lain, hanya orang yang kurang pintar atau
kurang waras yang dapat mengatakan bahwa nubuat-nubuat itu terjadi/digenapi dengan cara
kebetulan. Kita mengerti dengan jernih bahwa nubuatan-nubuatan itu terjadi karena semua itu
memang perkataan-perkataan Allah yang mengatur sejarah ciptaan-Nya.
Berikut adalah beberapa contoh nubuatan-nubuatan besar yang digenapi dan berlaku
dalam masa yang cukup panjang (ratusan sampai ribuan tahun kemudian):
a) Yeremia, seorang nabi Perjanjian lama yang hidup 2600 tahun lalu menubuatkan bahwa
bangsa Yahudi tidak akan punah dibumi ini dan bahwa Allah akan tetap mengampuni
mereka (Yer. 31:36-37). Sekalipun musuh-musuh Israel selama beribu tahun berusaha untuk
memusnahkan mereka, mereka tidak pernah berhenti menjadi suatu bangsa.
Setelah Kerajaan Roma menghancurkan Yerusalem dan Bait Allahnya pada tahun 70 AD oleh
jenderal Titus, praktis bangsa Yahudi tidak memiliki kerajaan/negara lagi dan tersebar
keseluruh dunia (menjadi Yahudi diaspora). Bahkan pada saat Hitler berkuasa di Jerman,
khususnya diawal tahun 1940 an, dengan sitematis dia berusaha memusnahkan orang-orang
16

http://wiki.answers.com/Q/How_many_Bibles_have_been_printed
http://www.statisticbrain.com/bibles-printed/
18
Dikutip oleh Josh McDowell dalam bukunya “Answers to Five Tough Questions” (Wheaton, Ill.: tyndale
House Publishers, Inc., 1997), 7.
19
Seperti penjelasan DR. Ross dan teman-teman dari “reasons to Believe” yang adalah para akhli (ada yang
DR ada yang professor) dibidang astrophysics dan biochemistry yang mengerti benar pemakaian statistik
probabilitas (http://www.reasons.org/articles/articles/fulfilled-prophecy-evidence-for-the-reliability-of-the-bible)
17
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Yahudi dari Eropah. Dari 9 juta Yahudi diaspora di Eropah, 6 juta mati ditangannya. Begitu
bencinya dia dengan orang Yahudi sehingga dia mendirikan tidak kurang dari 40.000 tempat
diseluruh jerman dan jajahan Jerman untuk mengeksekusi orang Yahudi.20 Namun bangsa
itu tidak musnah, bahkan makin kuat.
Satu hari sebelum mandat kependudukan Inggris atas Palestina berakhir (berakhir pada
tanggal 15 Mei 1948), maka tanggal 14 Mei 1948 David Ben Gurion mendeklarasikan
berdirinya Negara Israel Merdeka.21 Keesokan harinya negara-negara Arab disekitar
Palestina (Yordania, Mesir, Siria dan bahkan Irak) menyerbu Israel. Namun bangsa yang kecil
yang baru berusia satu hari itu dapat mempertahankan wilayahnya. Israel bahkan justru
menguasai 60% wilayah yang menjadi hak bangsa Arab (termasuk Jaffa, Lydda, daerah
Ramle, Galilee, beberapa bagian gurun Negev, daerah memanjang sepanjang jalan Tel-Aviv–
Jerusalem, dan beberapa daerah didaerah West Bank). Demikian uniknya kejadian itu
sehingga kedua belah pihak memiliki istilah yang berbeda untuk perang itu. Bahasa Arab
menamai perang itu sebagai al-Nakba (النكبــــــة, "The Catastrophe"; yang berarti “bencana”),
dan didalam bahasa Ibrani disebut sebagai Milkhemet Ha'atzma'ut (העצמאות מלחמת, "War
of Independence"; perang kemerdekaan) atau Milkhemet Hashikhrur (" השחרור מלחמתWar
of Liberation"; perang pembebasan). Perang ini disebut juga “Perang 6 hari” karena hanya
berlangsung selama 6 hari.22
Sejak saat itu bangsa-bangsa Arab disekitar Israel tidak berhenti menyerang Israel, namun
bangsa itu tetap tegak. Bahkan dalam “perang Yom Kippur” tahun 1973 yang dimulai dengan
agresi Mesir dan Siria pada tanggal 6 Oktober saat bangsa Israel merayakan Yom Kippur
(Hari Penebusan- perayaan paling penting bagi bangsa Yahudi), hanya dalam waktu dua
minggu bangsa Israel telah dapat masuk jauh kedalam teritori para musuhnya. Saat PBB
berhasil membuat gencatan senjata kurang dari 3 minggu setelah perang (yaitu tanggal 22),
tentara Israel hanya berjarak 40 km dari Damaskus, ibu kota Siria dan 101 km dari Kairo, ibu
kota Mesir.23 Hal-hal ajaib seperti ini hanya bisa terjadi jika Bangsa Israel mendapatkan
perlindungan dari Allah Semesta Alam seperti janji-Nya didalam Yer. 31:36-37 tadi. Namun
penggenapan nubuat Yeremia tidak sampai disitu. Saat pembangunan Israel dimulai, maka
batas-batas pembangunan yang disebutkan didalam Yer. 31:38-40 digenapi dengan tepat.
Mereka membangun 9 daerah pinggiran kota (suburbs) disepanjang batas-batas yang
disebut oleh Yeremia itu.
b) Selain nubuatan mengenai Mesias yang luar biasa banyak dan detil (mayoritas) didalam
Perjanjian Lama, maka nubutan Daniel adalah nubuatan yang mengagumkan karena
menyangkut nubuatan perjalanan kerajaan-kerajaan besar dunia, baik masa lalu maupun
masa yang akan datang. Nubuatan-nubuatan itu dinyatakan didalam mimpi Nebukadnezar
(Dan. 2:31-35) dan mimpi Daniel sendiri yang dituliskannya didalam bukunya pasal 7. Daniel
mendapat mimpi-mimpi itu antara saat Nebukadnezar menjadi raja Babilonia
(Nebukadnezar mulai menjadi raja pada tahun 605 - Dan. 1:1) sampai saat tahun ketiga
pemerintahan raja Koresh dari Persia (Dan. 10:1 - yaitu tahun 536 SM). Inti dari mimpi dan
penglihatan-penglihatan itu adalah sbb.:

20

Wikipedia, “The Holocaust.”
Wkipedia, “Israel.”
22
Wikipedia, “1948 Palestine War.”
23
Wikipedia, “Yom Kippur War.”
21
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o Bahwa dunia pada waktu itu dan sesudahnya akan diperintah secara bergantian oleh
empat kerajaan besar. Dalam pasal 7 Kerajaan-kerajaan
kerajaan tersebut digambarkan dengan
figur-figur
figur binatang yang aneh. Binatang pertama adalah Singa dengan sayap rajawali
(Dan. 7:4). Tokoh ini menggambarkan Nebukadnezar yang bersimbol Singa bersayap
yang memerintah kerajaan besar, yaitu kerajaan Babel.
Babel. Didalam pasal 2, ia digambarkan
dengan kepala yang terbuat dari emas (Dan. 2:37-38). Singa yang gagah itu kemudian
sayapnyaa tercabut (kegagahannya hilang), dan diubahkan menjadi seorang manusia yang
memiliki hati. Hal ini digenapi langsung didalam diri Nebukadnezar. Saat ia memegahkan
diri, maka Allah membuat ia gila sehingga hidup seperti binatang, sampai Allah
memulihkannya dan memberinya hati manusia sehingga dapat mengenal dan
memuliakan Allah yang benar (Daniel pasal 4). Gambar dibawah ini adalah gambar
kerajaan-kerajaan
kerajaan sampai akhir abad ke 6 SM (Sebelum Masehi), menjelang abad ke 5
SM,, saat Nebukadnezar memimpin Kerajaan Babel (Babilonia):

Gbr. 4 – Kerajaan-kerajaan
kerajaan yang menguasai Dunia pada akhir abad ke 6 SM.
Kerajaan Babilonia
Bab lonia dibawah Nebukadnezar berwarna hijau.
o Binatang berikutnya dalam mimpi Daniel adalah Beruang yang rakus (Dan. 7:5). Atau
didalam mimpi Nebukadnezar adalah dada & lengan patung dari perak (Dan. 2:32). Ini
adalah kerajaan Persia dengan pemimpinnya Cyrus the Great, atau didalam Alkitab
indonesia dicatat sebagai “Koresh” (Dan. 10:1).24 Raja Koresh hidup dari tahun 576 SM sd
530 SM, dan sudah mulai memerintah pada tahun 559 SM pada usia 17 tahun. Dalam
masa yang singkat, raja Koresh telah menaklukkan kerajaan Media, Babilonia, bahkan
terus ke Barat kearah kerajaan Cilicia dan Lydia (Turki sekarang
sekarang – lihat peta dibawah).
Sampai saat ini raja Koresh dianggap sebagai “Bapak” oleh orang di Iran.

24

Namanya didalam bahasa Persia kuno adalah

(dibaca: Kūruš): Wikipedia,
Wikipedia “Cyrus the Great.”
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(a)

(b)
Gbr. 4 – (a) Ekspansi Raja Koresh – 550 SM sd 530 SM
(b) Wilayah Kerajaan Media-Persia setelah penaklukan raja-raja Persia penerus
Koresh.
o Binatang yang ketiga adalah binatang seperti macan tutul dengan empat sayap dan
empat kepala (Dan. 7:6). Binatang itu tidak sebesar singa yang kuat, namun ia lincah dan
cepat. Apalagi diberikan empat sayap, ia dengan cepat melesat menghancurkan musuhmusuhnya. Binatang itu adalah pemimpin dari kerajaan selanjutnya setelah Media
Persia, yaitu kerajaan Yunani. Pada saat kerajaan ini mulai menggantikan kerajaan Media
Persia, kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja muda yang ambisius. Namanya Alexander
III of Macedon, atau lebih dikenal dengan sebutan Alexsander The Great (Aleksander
Agung – 356 SM sd 323 SM). Aleksander mulai bertakhta sebagai raja menggantikan
ayahnya pada tahun 336 SM pada usia 20 tahun (perhatikan bahwa nubuatan ini
digenapi 200 tahun kemudian, lama setelah Daniel sudah tidak ada lagi). Aleksander
adalah murid kesayangan Aristoteles yang membentuk cita-citanya untuk menyatukan
filosofi, kebudayaan dan ilmu pengetahuan dunia. Karena itu didalam setiap kerajaan
yang ditaklukkan, Aleksander meninggalkan kebudayaan (cara pikir, kebiasaan dan
bahasa) Yunani, proses mana dikenal sebagai “Helenisasi.”
Hanya dalam waktu 2 tahun sejak menjadi raja, Aleksander sudah dapat mengumpulkan
dan melatih pahlawannya untuk berperang, dan mulai merebut daerah-daerah jajahan
17 | P a g e
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Persia. Dengan cepat, bagaikan macan tutul bersayap, Aleksander menjajah ke Timur
dan mengalahkan kerajaan-kerajaan dibawah kerajaan Media Persia dibawah Raja Darius
III (Raja Terakhir kerajaan Persia).25 Begitu cepatnya Aleksander menguasai dunia,
sehingga hanya dalam waktu 11 tahun, kerajaan Yunani sudah menaklukkan kerajaankerajaan yang ada saat itu, lebih luas dari jajahan kerajaan Persia (lihat gambar
dibawah).

Gbr. 5 – Daerah Jajahan Yunani dibawah pimpinan
Aleksander Agung (sampai 323 SM)
o Nubuatan Daniel tidak hanya berhenti sampai disitu saja. Nubuatannya masih digenapi
ratusan tahun setelah ia meninggal dunia. Didalam penglihatannya, ia kemudian melihat
binatang yang keempat, yaitu seekor binatang yang dahsyat, menakutkan dan bergigi
besi yang sangat besar (Dan. 7:7). Kerajaan dengan ciri khas besi ini sama dengan
kerajaan keempat dalam penglihatan raja Nebukadnezar (Dan. 2:40-43). Kerajaan ini
adalah Negara (yang kemudian menjadi Kerajaan) Roma yang menggantikan dominasi
kerajaan Yunani dalam penguasaan “dunia” saat itu. Setelah menaklukkan kerajaan
Yunani (yang sudah dibagi-bagi oleh para jenderal Aleksander menjadi 4) pada abad ke 2
SM, maka kerajaan Roma menjadi besar dan tidak tertandingi oleh kerajaan manapun
yang ada disaat itu. Apalagi setelah Roma berbentuk Kerajaan dengan Kaisarnya yang
pertama,- Octavian (yang menggantikan Caesar yang dibunuh), maka Octavian yang
kemudian mengganti namanya menjadi Agustus26 dapat menguasai dunia, bahkan
sampai batas Britania Raya/Inggris dan Germania (lihat peta dibawah).

25

Wikipedia, “Alexander The Great.”
Octavian kemudian mengganti namanya menjadi “Agustus.” Inilah Kaisar Roma saat Kristus datang
kedunia yang diceritakan didalam injil-injil sinoptis (Matius, Markus, Lukas).
26
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Gbr. 6 – Kerajaan Roma dan wilayah yang dikuasainya
pada masa Kaisar Agustus (tahun 27 SM)
Perhatikan nubuat Daniel disini digenapi setelah lebih dari 500 tahun. Tidak ada
nubuatan yang dicatat kitab lain seperti ini.
Tetapi nubuatan Daniel tidak berhenti sampai disitu saja. Nubuatannya masih
berlangsung sampai kepada masa depan kita, yaitu sampai saat-saat sebelum akhir
zaman. Mari kita lanjutkan penjelasan tentang nubuatan Daniel tersebut.
o Kemudian akan muncul satu kerajaan yang didirikan oleh Allah Semesta Langit, yaitu
suatu Kerajaan Yang kekal (Dan. 2:44). Kerajaan itu seperti batu yang pada mulanya
kelihatan tidak berarti, tetapi batu itu sanggup menghancurkan kaki patung itu. Batu itu
bahkan kemudian menjadi suatu gunung besar yang memenuhi seluruh bumi (Dan. 2:3435, 44-45).
Didalam penglihatan yang paralel, yaitu penglihatan Daniel, setelah kerajaan keempat
(kerajaan Roma) dihancurkan, maka Allah akan mendirikan suatu Kerajaan Kekal yang
kepemimpinannya diserahkan kepada seorang “seperti anak manusia” (Dan. 7:13-14).
Siapakah “anak manusia” itu? Orang-orang Yahudi kemudian memakai terminologi ini
untuk mengatakan Mesias. Siapakah Ia dan kerajaan apakah yang dipimpin-Nya? Ialah
Mesias yang bernama Yesus Kristus yang mendirikan Kerajaan Sorga dibumi, suatu
kerajaan kekal yang didirikan oleh Allah sendiri. Karena itu Yesus sering menyebut diriNya sebagai “Anak Manusia.” Pada mulanya Kerajaan-Nya kecil saja yang dimulai oleh 11
orang + simpatisan, tetapi kerajaan Roma yang perkasa tidak dapat menghancurkannya,
bahkan Kerajaan ini kemudian menjadi kerajaan terbesar didunia sampai saat ini yang
tidak dapat dihancurkan oleh kekuasaan apapun. Sebaliknya, kerajaan Roma yang justru
dihancurkannya sehingga tidak memiliki bekas sama sekali. Tetapi Iblis tidak
menyenanginya, sehingga ia akan mendirikan kembali kerajaan ini (lihat bagian
selanjutnya).
o Perhatikan juga bahwa kedua penglihatan (mimpi Nebukadnezar dan mimpi Daniel)
memiliki ciri khas yang sama, yaitu Kerajaan-kerajaan itu memiliki 10 pemimpin (“jari”
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pada penglihatan Nebukadnezar, dan “tanduk” pada penglihatan Daniel – Dan. 2:41-43;
7:7). Siapakah kesepuluh pemimpin itu? Kita belum tahu dengan pasti sekarang, namun
kitab nubuatan terakhir (Wahyu) mengindikasikan bahwa mereka adalah konfederasi
pemerintahan yang akan bekerjasama dengan Anti-Kristus dalam waktu singkat nanti
(Why. 17:12-13). Karena “jari-jari” itu adalah bagian dari kaki tanah liat dan besi dalam
penglihatan Nebukadnezar, dan karena kaki tanah liat itu adalah Kerajaan Roma, banyak
penafsir mengatakan mereka adalah konfederasi negara-negara yang ada hubungannya
dengan Roma. Siapakah mereka? Mereka adalah negara-negara yang pernah berada
didalam kekuasaan kerajaan Roma dulu, yang sekarang tergabung dalam Uni Eropah.
Benarkah penafsiran demikian? Kita tidak dapat memastikan, tetapi perlu
memperhatikan. Pada saatnya ia akan digenapi karena semua itu adalah nubuatan dari
Allah yang berkuasa mengatur perjalanan sejarah dunia & manusia.
Perhatikan bahwa nubuatan-nubuatan yang dialami oleh Daniel sekitar 2500 tahun yang lalu
sudah banyak yang digenapi, dan masih terus akan digenapi. Kitab mana yang mencatat
nubuatan-nubuatan demikian selain Alkitab?
c) Agar tidak terlalu panjang, kita hanya akan mengutip satu lagi kelompok nubuatan yang
bahkan lebih hebat dari nubuatan Daniel diatas karena nubuatan-nubuatan ini yang paling
banyak di Alkitab, dengan waktu penggenapan yang paling lama dan paling detil, bahkan
merentang waktu sampai akhir zaman nanti. Nubuatan tentang apakah itu? Nubuatan
tentang Mesias, pekerjaan dan Kerajaan-Nya.
Nubuatan tentang Mesias ini tidak muncul ditengah-tengah sejarah manusia begitu saja
seperti kepercayaan lain, melainkan sudah muncul di Taman Eden, saat manusia pertama
jatuh didalam dosa. Didalam kitab Kejadian 3:15 telah dinubuatkan oleh Allah sendiri bahwa
keturunan (bentuk tunggal, yang artinya menunjuk kepada Seseorang, bukan kepada umat
manusia) dari Hawa akan meremukkan kepala Iblis, sekalipun Ia harus menderita. Artinya
Seorang Manusia (akan disebut sebagai Mesias) akan menghancurkan Iblis dan
pekerjaannya sekalipun untuk itu Ia harus menderita. Gambaran tentang Keselamatan
melalui Mesias inipun langsung diberikan oleh Allah sendiri kepada Adam & Hawa dengan
cara mengorbankan binatang untuk menutupi dosa mereka dengan kulitnya (Kej. 3:21). Ini
adalah gambaran diperolehnya anugerah Keselamatan dari Allah yang oleh korban Mesias
Allah mengaruniakan pakaian kebenaran kepada umat-Nya (band. Yes. 61:10). Siapakah
Mesias itu? Dialah Orang yang disebut Yesus Kristus yang oleh kematian-Nya telah
memusnahkan Iblis (Ibr. 2:14).
Berikut adalah daftar beberapa nubuatan tentang Mesias dan penggenapannya:

No

NUBUATAN

PENGGENAPAN

1.

Siapa Mesias & Apa yang dilakukan-Nya:
Ia
adalah
manusia,
keturunan
Hawa/manusia, yang akan meremukkan
Iblis sekalipun Ia harus menderita (Kej.
3:15). Ia akan menjadi korban pengganti
agar dosa manusia dapat diampuni &

Mesias datang untuk menjadi korban
penebus dosa (Yoh. 1:29). Oleh kematianNya yang menebus dosa manusia, Ia
menghancurkan Iblis dan maut (Ibr. 2:14)

Jarak
Nubuatan dgn
Penggenapan
nya (Thn)

Sekitar 4000
tahun
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manusia dianggap benar (Kej. 3:21)
No
2

3

4

5

6

7

NUBUATAN
Perintis-Nya:
Sebelum Mesias datang, seorang perintis
akan datang dari padang gurun yang akan
mempersiapkan kedatangan Mesias dan
memperkenalkan Mesias kepada bangsa
Israel (Yes. 40:3-5, 9-10). Ia disebut juga
Elia yang datang lagi (Mal. 4:5)

Garis keturunan-Nya:
Ia adalah keturunan Hawa (Kej. 3:15),
melalui Abaraham (Kej. 12:3; 17:3, 7, 19;
22:18 dst) melalui cabang Yakub (Bil.
24:17; Kej. 35:10-12), dari suku Yehuda
(Kej. 49:8-10), dari keluarga Daud (2Sam.
7:12-17; Yer. 23:5, 33:15)
Kelahiran-Nya:
Ia akan dilahirkan dikota Bethlehem di
Efrata Yudea, bukan di Zebulon –Yos.
19:15 (Mik. 5:1-3), dilahirkan oleh
seorang perawan (Yes. 7:14, 9:6-7),
kelahirannya dinyatakan sebagai bintang
atau terang kemuliaan Tuhan (Bil. 24:17;
Yes. 60:1-3)
Pengurapan-Nya:
Untuk melaksanakan pekerjaan-Nya,
Mesias akan ditandai dengan pengurapan
Roh Allah (Yes. 11:2; 42:1).

PENGGENAPAN

Jarak
Nubuatan dgn
Penggenapan
nya (Thn)

Sebelum Yesus dinyatakan, tampil
Yohanes Pembaptis dari gurun yang
memperkenalkan siapa Yesus (Luk. 3:2-6;
Yoh. 1:23, 29; Mat. 3:1-3; Mark. 1:2-3;
Luk. 7:24-27; Mat. 11:10, 13, 14; Luk. 1:17,
68-69, 76-79). Ia adalah Elia yang
dimaksud didalam nubuatan itu (Mat.
17:11-12)

Sekitar
tahun

Yesus dilahirkan sebagai keturunan Hawa
(manusia – Gal. 4:4; Luk. 2:7; Why. 12:5),
keturunan Abraham (Mat. 1:1; Luk. 3:34;
Kis. 3:25), dari cabang Yakub dan suku
Yehuda (Mat. 1:2; Ibr. 7:14), dari keluarga
Daud (Mat. 1:1; Rom, 1:3; Why. 5:5,
22:16)

Sekitar 4000
tahun (Kej.)
sampai 900
tahun
(Nubuatan
Samuel)

Yesus lahir dikota Bethlehem didaerah
Yudea (Mat. 2:1-6), dilahirkan seorang
perawan (Luk. 1:27). Kelahirannya
ditandai dengan bintang-Nya (Mat. 2:2)
dan kemuliaan Allah (Luk. 2:8-14).

700 tahun
dari zaman
Mika

Saat memulai pekerjaan-Nya, Yesus
diurapi oleh Roh Allah (Luk. 3:21-22),
sehingga Yohanes Pembaptis dapat
memastikan bahwa Ia lah Mesias itu (Yoh.
1:32-34).

Sekitar
tahun

Pencobaan-Nya:
Pencobaan Israel di padang gurun adalah Ketiga ujian tersebut digenapi / dialami
tipologi pencobaan Mesias. Mesias akan oleh Yesus. Ia menang karena memilih
diperhadapkan pada ujian pilihan antara untuk percaya Firman Allah atas ketiga
makanan atau Firman Tuhan (Ul. 8:3). ujian itu (Mat. 4:1-10)
Mesias juga akan dijaga malaikat sehingga
tidak tersandung (Mzm. 91:11-12). Ia
akan diuji dengan pilihan antara
menyembah Allah atau kekayaan dunia
(Ul. 6:10-13)
Pelayanan-Nya:
1. Mesias diutus untuk menyampaikan 1. Yesus memberitakan Injil kepada
kabar baik (“Injil”) kepada orangmereka yang sengsara & menderita
orang sengsara dan menderita (Yes.
(Mat. 4:23-25)
61:1-3)
2. Yesus melakukan persis seperti yang
2. Ia juga dinyatakan sebagai Allah yang
dinubuatkan dalam Yes 35:4-7, dan itu
akan mencelikkan orang buta,
merupakan tanda bagi Yohanes
membuka telinga orang tuli, yang
Pembaptis bahwa Yesuslah Mesias itu
lumpuh melompat, dan yang bisu
(Mat. 11:1-6)
bersorak sorai (Yes. 35:4-7)
3. Yesus mendirikan Jalan Keselamatan

700

700

Sekitar 1450
tahun
(Ulangan)

Sekitar 700
tahun
(Yesaya)
dan sekitar
1000 tahun
(Mazmur)
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

8

9

Ia akan membuat suatu Jalan
Keselamatan yang disebut “Jalan
Kudus.” Inilah jalan menuju Gunung
Tuhan Sion, dan orang yang berjalan
diatasnya akan berjalan dengan
“sukacita abadi” (Yes. 35:8-10)
Ia akan memberi terang kepada
tanah Zebulon & Naftali (daerah
Galilea di Israel utara yang
bercampur dengan para penyembah
berhala – Yes. 9:1-2)
Ia menyampaikan pengajaran-Nya
dengan
perumpamaan
yang
menjelaskan
rahasia
yang
tersembunyi sejak zaman purba
(Mzm. 78:24).
Ia akan tiba-tiba berada di bait Allah
untuk melakukan penyucian (Mal.
3:1). Kemarahan ilahi ini dipicu oleh
kecemburuan
terhadap
penyelewengan dalam rumah Tuhan
(Mzm. 69:9)
Keselamatan dari-Nya tidak hanya
untuk bangsa Yahudi saja, tetapi
untuk semua bangsa kafir juga (Yes.
11:10-12)
Didalam menyelesaikan pekerjaanNya,
kesenangan-Nya
adalah
melakukan kehendak Allah saja
(Mzm. 40:8)

Kedatangan-Nya di Yerusalem:
1. Mesias akan datang ke Yerusalem
sebagai raja, tetapi raja yang lemah
lembut yang akan melenyapkan kuda
& kereta perang. Lebih detil lagi, Ia
akan mengendarai seekor keledai,
bukan kuda sebagaimana umumnya
para raja (Zak. 9:9-10)
2. Mesias akan datang atas nama
Yehovah, dan orang-orang akan
memberikan hormat kepada-Nya
(Mzm. 118:26)
Penolakan-Nya:
1. Telah dinubuatkan bahwa banyak
orang tidak akan percaya kepada
Mesias (Yes. 53:1), karena Allah tidak
mengaruniakan
kepada
mereka
pengertian dan hati yang mau
percaya (Yes. 6:9-10)
2. Bangsa Yahudi akan menganggap
Mesias sebagai orang hina yang tidak
akan diperhitungkan oleh mereka
(Yes. 53:1-3)
3. Tidak hanya sampai disitu. Mereka
bahkan akan membenci Mesias tanpa

4.

5.

6.

7.

8.

1.

2.

1.

2.

3.
4.

2013

yang kemudian disebut sebagai “Jalan
Tuhan” (Kis. 9:2) atau “Jalan
Kebenaran” (2Pet. 2:21; Mat. 21:32).
Orang-orang yang melalui Jalan ini
memiliki sukacita abadi sekalipun
menderita karena mereka sedang
berjalan pulang ke Sorga (Kis. 13:52;
2Kor. 8:2; Ibr. 10:34, dst.)
Karena
penolakan
pemimpinpemimpin agama Yahudi di Yudea,
Yesus
menghabiskan
mayoritas
pelayanannya didaerah Galilea (Mat.
4:12-17)
Yesus menyampaikan pengajaran
tentang rahasia Kerajaan Sorga dalam
perumpamaan- perumpamaan (Mat.
13:34-35)
Dipicu oleh kemarahan karena
penyalah gunaan Bait Allah, Yesus
melakukan penyucian Bait Allah (Yoh.
2:13-17)
Keselamatan yang disediakan Yesus
Kristus juga bagi semua bangsa kafir
(Rom. 15:8-12; Luk. 2:32; Kis. 13:47)
Yesus mengatakan bahwa “makanan”Nya
adalah
melakukan
dan
menyelesaikan kehendak Bapa-Nya
(Yoh. 4:34)

Yesus masuk ke Yerusalem dan
disambut ribuan orang sebagai
Mesias, yaitu Raja orang Yahudi yang
dinantikan. Ia mengendarai keledai
(Mat. 21:8-11; Luk. 19:35-37).
Kerajaan yang didirikan Mesias bukan
kerajaan perang, tetapi Kerajaan
damai (Mat. 5:1-12; Yoh. 18:36).
Orang-orang menyambut-Nya sebagai
“Dia yang datang dalam nama Tuhan”
(Mark. 11:9)

520 tahun
(Zakaria)

Sekalipun Yesus membuat banyak
mujizat, bahkan membangkitkan
orang mati, orang-orang Yahudi tidak
mengerti juga bahwa Ia lah Mesias
yang dijanjikan, sehingga mereka
tidak bisa percaya (Yoh. 12:37-41)
Orang-orang Yahudi telah menolak
Yesus dan tidak mempercayai-Nya
(Yoh. 1:11, 7:5; Luk. 4:28-30)
Mereka membenci Yesus tanpa sebab
(Yoh. 15:24-25)
Yesus yang telah menjadi batu

Sekitar 700
tahun
(Yesaya) dan
Sekitar 1000
tahun
(Mazmur)
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sebab (Yes. 53:3; Mzm. 69:4; 109:2-5)
Dengan menolak Mesias, orang
Yahudi justru akan menolak Batu
Penjuru
dari
bangunan
Allah
sesungguhnya (Mzm. 118:22; Yes.
28:16). Bagi mereka, Mesias justru
akan menjadi batu sandungan (Yes.
8:13-14)
10 Pengkhianatan terhadap-Nya:
1. Mesias akan dikhianati oleh teman 1.
dekat-Nya yang bersama-sama makan
roti yang sama dengan-Nya (Mzm.
41:9)
2. Zakaria psl 11 menjelaskan prediksi 2.
penolakan Israel atas Mesias yang
menjadikan bangsa itu akan ditolak
Allah dan kemudian akan mendapat
penggembalaan gembala pandir.
Penolakan Mesias akan dihargai
sebesar 30 uang perak (Zak. 11:1-17).
4.

11

12

Tuduhan dan pengadilan terhadap-Nya:
1. Mesias akan difitnah dengan tuduhan- 1.
tuduhan palsu (Mzm. 35:11; 27:12)
2. Namun Mesias tidak akan membela
diri-Nya, sama seperti anak domba
yang kelu, atau seperti orang yang 2.
bisu (Yes. 53:7; Mzm. 38:13-14)

Detil Kesengsaraan dan Kematian-Nya:
1. Orang-orang Yahudi akan tetap
menghina-Nya,
tidak
memperhitungkan-Nya
dan
menganggap kematian-Nya sebagai
hukuman Allah (Yes. 53:1-4). Ia
dianggap cela (Mzm. 109:25).
2. Saat dianiaya dan saat akan dibunuh,
Mesias akan tetap diam seperti anak
domba yang dibawa ke pembantaian
(Yes. 53:7).
3. Padahal Mesias tidak bersalah, tetapi
Ia harus menanggung hukuman
karena dosa manusia (Yes. 53:4-6).
4. Saat Mesias melakukan pekerjaan
penebusan-Nya, semua teman-temanNya akan menjauh, tidak ada yang
menolong-Nya (Mzm. 38:11)
5. Semua orang akan mencibir-Nya,
mengatakan “Ia menyerah kepada
Allah, biarlah Allah menyelamatkanNya” (Mzm. 22:8-9). Mereka seperti
banteng dan singa yang mengepung
dan siap menerkam (Mzm. 22:13-14).
6. Penderitaan Mesias secara spesifik

1.

2.

3.

4.

5.

2013

Penjuru (Pondasi Utama dan satusatunya), telah menjadi sandungan
bagi orang Yahudi (Kis. 4:11; Luk.
20:17-19; Rom. 9:30-33)

Yesus dikhianati oleh salah satu
murid-Nya-Yudas,
setelah
Ia
memberikan roti kepadanya (Yoh.
13:26)
Penolakan Yesus dihargai sebesar 30
uang perak (Mat. 27:3-5). Sampai saat
ini orang Yahudi umumnya (secara
bangsa/ras) telah ditolak Allah dan
mendapat penggembalaan palsu,
sampai suatu saat mereka percaya
Yesus
sebagai
Mesias
dan
diselamatkan (Rom. 11:25-26)

Sekitar 1000
tahun
(Mazmur)
dan
520
tahun
(Zakaria)

Para pemimpin Yahudi mendatangkan
saksi-saksi palsu untuk mendakwa
Yesus (Mark. 14:57-59, 61, 62; Luk.
23:8-10)
Dihadapan pengadilan dan para
pendakwa-Nya, Yesus tidak membela
diri sekalipun tidak ada salah padaNya (Mark. 15:4-5; Mat. 27:12-19;
1Pet. 2:22-23)

Sekitar 1000
tahun
(Mazmur)

Sampai sekarangpun orang Yahudi
menganggap Yesus mati karena
menghujat Allah, persis seperti
anggapan nenek moyang mereka
(Mat. 26:65; 27:39-40; Yoh. 10:33)
Saat diadili, Ia berdiam saja, atau
berkata seperlunya – tidak membela
diri (Luk. 23:9; 1Pet. 2:23).
Yesus mati bukan karena dosa-Nya
sendiri (Ia tidak berdosa), tetapi Ia
mati karena memikul hukuman dosa
kita (1Pet. 2:24)
Saat disalib, semua teman dan muridmurid-Nya hanya dapat melihat dari
jauh (Luk. 23:49; mark. 15:40)
Para pemimpin Yahudi mengejek Dia:
“biarlah sekarang Ia menyelamatkan
diri-Nya sendiri, jika Ia adalah Mesias,
orang yang dipilih Allah” (Luk. 23:35).
Para pemimpin Yahudi dan para
prajurit yang mengelilingi-Nya terus
menghina
dan
mengejek-Nya
sekalipun Yesus sudah tergantung
dikayu salib (Luk. 23:35-38).

Sekitar 1000
tahun
(Mazmur)

23 | P a g e

Bab-1: Keunikan Alkitabnya
disebutkan:
6. Semua detil nubuatan itu digenapi
a. Didalam
penderitaan-Nya,
dalam penderitaan Yesus:
Mesias akan berseru “Allahku,
a. Saat Allah memalingkan wajah-Nya
Allahku,
mengapa
engkau
karena Kristus menanggung semua
meninggalkan Aku?” (Mzm. 22:2)
kesalahan manusia, Ia berseru
b. Tangan & kaki-Nya akan ditusuk
“Eloi, Eloi, lama sabakhtani?” yang
(Mzm. 22:17).
artinya sama dengan Mzm. 22:2.
c. Tulang-tulang-Nya akan terlepas
b. Hanya hukuman saliblah yang
dari sendi-sendi-Nya (Mzm.
memenuhi jenis hukuman dimana
22:15),
tetapi
tidak
satu
tangan & kaki harus ditusuk. Yesus
tulangpun akan patah (Mzm.
mati disalib.
34:20), agar dapat memenuhi
c. Dalam hukuman salib, seluruh
syarat korban yang tidak
berat
badan
ditahan
oleh
bercacat menurut Hukum Taurat
persendian tangan & kaki,
(Bil. 9:12).
sehingga sendi-sendi terlepas,
d. Ia akan mengalami kehausan
sama seperti yang dialami Yesus.
yang dahsyat (Mzm. 22:16), dan
Namun tidak satupun tulangnya
para musuh-Nya akan memberiyang patah (Yoh. 19:32-36).
Nya anggur asam (Mzm. 69:22).
d. Hypovolemic shock (shock yang
e. Ia akan mengalami hukuman
diakibatkan kekurangan darah)
dalam keadaan telanjang dada
membuat Yesus merasa haus (Yoh.
(Mzm. 22:18). Pakaian-Nya akan
19:28), lalu para prajurit memberidiundi diantara para musuh yang
Nya anggur asam (Yoh. 19:28-29)
menghukum-Nya dan dibagie. Yesus disalibkan dalam keadaan
bagikan diantara mereka (Mzm.
telanjang dada karena pakaian-Nya
22:19).
diundi dan dibagikan oleh para
f. Mesias akan mati bukan karena
prajurit (Mark. 15:24).
nyawa-Nya diambil daripadaf. Setelah pekerjaan penebusan-Nya
Nya, tetapi Ia sendiri yang
selesai,
Yesus
menyerahkan
menyerahkan nyawa-Nya kepada
nyawa-Nya kepada Bapa-Nya (Luk.
Allah (Mzm. 31:5).
23:46).
7. Mesias akan mati didalam melakukan 7. Yesus mati sebagai tebusan dosa
pekerjaan penebusan-Nya (Yes. 53:8).
manusia (Ibr. 9:15)
8. Ia akan mati bersama penjahat, tetapi 8. Yesus mati diantara dua penjahat, dan
dikuburkan dimakam orang kaya (Yes.
dikuburkan dikubur seorang kaya
53:9; terjemahan ITB tidak tepat, yang
bernama Yusuf Arimatea sebagai
tepat terjemahan inggris ESV, NIV atau
penghormatan Yusuf kepada-Nya
BIS - “makamnya di tengah-tengah
(Mark. 15:42-47).
orang kaya,”).
13 Kebangkitan-Nya:
Mesias tidak akan tetap mati, melainkan Kristus telah mengalahkan maut dan
hidup kembali (Mzm. 16:8-11; 49:15; Yes. bangkit dari kematian (Mark. 16:6-7; Kis.
53:10)
2:23-32; 13:33-35; Mat. 28:5-7; Luk.
24:36-48; Yoh. 20:19, 24-29; 1Kor.
15:17,20)
14 Kenaikan-Nya ke Sorga:
1. Mesias akan naik ke Sorga dan Sorga 1. Peristiwa Pentakosta merupakan bukti
akan menyambut-Nya sebagai TUHAN
yang kelihatan dibumi bahwa Yesus
dan Raja Kemuliaan (Mzm. 24:7-10).
telah naik ke Sorga dan dinobatkan
2. Kebangkitan dan kenaikan Mesias
sebagai Tuhan dan Kristus (Kis. 2:36).
merupakan bukti Ia telah menang 2. Yesus telah bangkit dan naik ke Sorga
terhadap penguasa-penguasa, dan
(Kis. 1:9-11; Luk. 24:50-51; 1Kor. 15:4).
juga akan membawa pembenaran
Kenaikan-Nya merupakan bukti bahwa
pada banyak orang (Yes. 53:11-12;
Ia telah menaklukkan segala kuasa
Mzm. 68:18).
(1Pet. 3:22; Mat. 28:18)
15 Keilahian-Nya:

2013

Sekitar 1000
tahun

Sekitar 1000
tahun
(Mazmur)
dan
700
tahun
(Yesaya)
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2.

3.

4.
5.

Mesias bukanlah manusia biasa, tetapi 1.
penjelmaan Allah sendiri. Karena itu Ia
akan disebut “Penasihat Ajaib, Allah
yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja
Damai” (Yes. 9:5).
Ia juga akan disebut “anak manusia”
yang kerajaan-Nya adalah kekal (Dan.
7:13-14).
Ia adalah Yehovah sendiri yang
kemuliaan-Nya telah dilihat oleh 2.
Yesaya (Yes. 6:1-3)
Nama-Nya akan disebut Immanuel
(Allah menyertai kita – Yes. 7:14)
3.
Awal mula Mesias adalah dari
kekekalan masa lalu. Ia sudah ada
sejak dahulu (Mik. 5:1)
4.

5.

Yesus Kristus disebut oleh semua
sebutan itu: Ia adalah Penasihat
(Penolong,
“parakletos”=penasihat
hukum –Yoh. 14:16), Ia disebut Allah
(Rom. 9:5), Ia adalah sumber hidup
kekal (Yoh. 3:16, 36, 1:4, dst.). Ia
membawa damai yang berbeda
dengan dunia (Yoh. 14:27, 16:33,
20:19, 21, 26).
Yesus menyatakan diri-Nya adalah
“Anak Manusia” (Mat. 8:20, 9:6,
11:19, 12:8, dst.)
Barangsiapa melihat Yesus, Ia melihat
Allah Yehovah (Yoh. 12:45. Baca
semua Yoh. 12:41-50. Konteknya
menunjuk kepada penglihatan Yesaya
dalam Yes. 6)
Ia disebut Imanuel (Mat. 1:23-24)
karena Ia adalah Allah yang tinggal
(berdiam bersama) dengan manusia
(Allah Transenden yang menjadi
Imanen)
Yesus telah ada dari kekekalan (Yoh.
1:1, 17:5, 24)

2013
Sekitar
tahun

700

Tabel 1: Daftar Nubuatan Tentang Mesias & Penggenapannya.
Jika kita meneruskan lagi pembahasan tentang nubuatan Mesias ini, maka masih banyak
aspek nubuatan Mesias yang telah digenapi oleh dan didalam Yesus Kristus (misalnya, KeilahianNya, Kerajaan-Nya, Nama-nama-Nya, Kedudukan-Nya, Gelar-gelar-Nya, Ketidakberdosaan-Nya,
Kamanusiaan-Nya, Kuasa-Nya, Pengetahuan-Nya, Pengadilan-Nya, Penebusan-Nya, dst.).
Namun daftar diatas cukuplah kiranya untuk memberikan informasi kepada pembaca bahwa
Yesus adalah Mesias yang merupakan penggenapan dari seluruh janji yang ada didalam
Perjanjian Lama.
Perhatikan dengan sungguh-sungguh tentang keunikan Alkitab ini: adakah kitab suci lain
yang mencatat nubuatan-nubuatan yang sebanyak dan sedetil Alkitab dan seluruhnya digenapi
sekalipun ianya meretas waktu ribuan tahun?

4. Alkitab adalah satu-satunya kitab kuno yang juga paling banyak dibenci dan ingin
dimusnahkan para penguasa dunia ini selama ribuan tahun, namun tetap bertahan,
bahkan semakin bertambah banyak.
Mengapa Alkitab dibenci oleh banyak penguasa? Sebab Alkitab menyatakan dosa-dosa
mereka dan hukuman Allah yang akan mereka terima karena dosa-dosa mereka. Salah satu
contoh adalah usaha Kaisar Roma Diocletian untuk memusnahkan Alkitab dan kekristenan dari
seluruh kerajaannya. Pada tanggal 24 Februari 303, Diocletian mengeluarkan titah agar semua
orang Kristen harus mempersembahkan korban sesuai agama kafir kerajaan, Alkitab harus
dimusnahkan dan bangunan-bangunan gereja harus dihancurkan. Mereka yang tidak
mengikutinya dibunuh. Begitu hebatnya penganiayaan itu, sehingga dikenang dengan istilah
tersendiri, yaitu “Diocletanic Persecution” (Penganiayaan Diocletan) atau “The Great
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Persecution” (Penganiayaan Besar).27 Begitu percaya dirinya Diocletan bahwa kekristenan telah
musnah, sehingga ia memerintahkan pembuatan suatu prasasti bertuliskan "The Christian
religion is destroyed and the worship of the gods restored" (“Agama Kristen sudah dihancurkan
dan penyembahan kepada dewa-dewa dipulihkan”). Namun saat Diocletian digantikan oleh
Flavius Valerius Aurelius Constantinus Augustus (yang kemudian dikenal sebagai kaisar
“Constantine the Great/Konstantin Agung”), maka Konstantin memerintahkan Eusebius
(seorang sejarahwan Roma) untuk membuat 50 buah Alkitab yang ditulis ulang oleh para akhli
terbaik dengan biaya kerajaan. Dengan tindakan itu Alkitab terpelihara, bahkan kemudian
menjadi suatu peninggalan berharga bagi kekristenan.
Usaha-usaha untuk membatasi orang awam untuk memiliki Alkitab juga pernah
dilakukan oleh gereja sendiri. Pada tahun 1199 Pope Innocent III melarang terjemahan Alkitab
ke dalam bahasa Perancis karena “misteri iman tidak dapat dijelaskan secara sembarangan
kepada setiap orang. Bahkan ia (cat: Alkitab) tidak dapat dimengerti oleh setiap orang, tetapi
hanya oleh mereka yang terpilih untuk mengerti dengan inteligensia yang dibukakan.”28 Pada
Konsili Tolulouse yang didakan pada bulan November 1229, gereja tidak mengizinkan kaum
awam untuk memiliki Alkitab (Canon 14), dan memerintahkan semua organ gereja untuk
mencari dan menghancurkan terjemahan Alkitab yang ditemukan didalam rumah-rumah warga
(Canon 1), bahkan menghancurkan rumah-rumah yang memiliki terjemahan Alkitab itu karena
mereka diduga sebagai bidat Albigensia atau para Waldens (Canon 6). Larangan sejenis juga
ditetapkan didalam Konsili Tarragona pada tahun 1234.
Namun Alkitab rupanya harus disebarkan keseluruh dunia dan diterjemahkan kedalam
berbagai bahasa karena Injil harus disampaikan kepada setiap suku bangsa didunia ini. Pada
tahun 1382, setelah bekerja keras selama bertahun-tahun menterjemahkan dan menulis dengan
tangan, Wycliff dan rekan-rekannya akhirnya selesai menterjemahkan dan menulis Alkitab
pertama dari bahasa Latin Vulgate kedalam bahasa Inggris.
Namun sekali lagi, usaha John Wycliff ditentang oleh gereja. Pada Sinode Oxford Ketiga tahun
1408 Alkitab terjemahan Wycliff, termasuk traktat, booklet dan kutipan-kutipannya dilarang
untuk dimiliki dan dibaca. Jika ada orang yang memilikinya akan dianggap sesat dan dikeluarkan
dari gereja. Demikian pula pada Konsili Okumenis Constance tahun 1415, oleh Arundel Archbishop Canterbury, Wycliff dinyatakan penyesat terkutuk. Bahkan kemudian Konsili itu
memerintahkan agar tulang-belulang Wycliff yang telah meninggal 40 tahun sebelumnya untuk
dibakar dan diserakkan kesungai Swift. 29
Namun semangat Wycliff tidak mati. Pada gilirannya, terjemahan-terjemahan Alkitab kedalam
bahasa-bahasa lain selain Latin kemudian bermunculan. Pada gilirannya, semangat Wycliff ini
kemudian memicu banyak tokoh-tokoh yang kemudian menterjemahkan Alkitab, seperti yang
dilakukan oleh Martin Luther kemudian dengan Martin Luther Bible (terjemahan langsung dari
bahasa Yunani kedalam bahasa Jerman). Bersamaan dengan lahirnya gereja-gereja Protestan
dan ditemukannya mesin pencetak pertama yang melahirkan Alkitab Gutenberg pada tahun

27

Wikipedia, “Diocletianic Persecution.”
Denzinger-Schönmetzer, Enchiridion Symbolorum 770-771. Sumber: Bridging the Gap - Lectio Divina,
Religious Education, and the Have-not's by Father John Belmonte, S.J.
(http://www.aloha.net/~mikesch/banned.htm)
29
Untuk lebih jelasnya tentang Council of Tolouse dan Wycliff baca buku “History of the Christian Church”
oleh Philip Schaff, Buku#5, Bab. 10, Bagian 83, 86, 87; Buku #6, Bab. 5, Bagian 40- 43. Sebagai informasi tambahan
lihat juga situs http://www.aloha.net/~mikesch/banned.htm diatas.
28
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1455, maka penterjemahan Alkitab kedalam bahasa-bahasa lain selain Latin dan Yunani
kemudian tidak terbendung lagi.30
Sama seperti Wycliff, pada tahun 1525 William Tyndale selesai menterjemahkan
Perjanjian baru dari bahasa Yunani. Sekali lagi gereja Inggris berusaha untuk menyita dan
menghancurkan pekerjaannya, namun Alkitab Tyndale dapat diselamatkan. Setelah
meluncurkan edisi revisinya pada tahun 1535, dia ditahan selama setahun, dan kemudian dijerat
sampai mati dan dibakar ditiang didekat kota Brussels pada tanggal 6 Oktober 1536. 90% dari
Alkitab Perjanjian Baru King James versi 1611 adalah hasil terjemahan Tyndale. Tyndale
meninggal dunia sebelum menyelesaikan terjemahan Perjanjian lama.31 Pada tahun 1543,
Parlemen Inggris sekali lagi menyatakan bahwa terjemahan Wycliff, Tyndale dan Converdale
(Converdale adalah asisten Tyndale yang menyelesaikan terjemahan Perjanjian Lama)
dinyatakan terlarang. Namun Alkitab-alkitab itu tidak dapat dibinasakan. Seiring dengan
berjalannya Pembaharuan gereja dalam peristiwa Reformasi, Alkitab dan terjemahannya telah
menjadi buku/kitab yang paling banyak dicetak dan dibaca orang didunia (sampai sekarang telah
dicetak lebih dari 6 milyard buah).
Jika anda pelajari sejarah gereja dengan seksama, khususnya yang berhubungan dengan
sikap gereja terhadap terjemahan Alkitab dan dilarangnya orang awam untuk membaca sendiri
Alkitab, maka anda akan melihat bahkan sampai sekarang iblis tetap selalu berusaha agar orangorang awam tidak membaca Alkitab. Digereja tertentu, sampai sekarang orang awam tetap
tidak boleh mempelajari sendiri Alkitab sehingga menghalangi Roh Kudus untuk berkarya
didalam orang-orang percaya. Digereja-gereja lain memang diperbolehkan (bahkan dianjurkan)
untuk membaca Alkitab sendiri, namun pada prakteknya Alkitab tidak untuk dipelajari,
dimengerti dan ditaati, namun hanya sebagai assesori/penghias kegiatan keagamaan saja. Sikap
dan konsep seperti ini sama dengan sikap para penguasa gereja dan penguasa politik zaman
dulu yang ingin melenyapkan Alkitab atau membatasi pemakaiannya. Kalau mereka dulu
melakukannya dengan cara eksplisit,
pada zaman sekarang para pemimpin gereja
melakukannya dengan cara implisit. Namun keduanya sama. Keduanya berusaha untuk
meniadakan Alkitab dari jangkauan kaum awam. Yang pertama dengan cara fisik, yang kedua
dengan cara mental/psikis. Yang pertama mengakibatkan orang tidak dapat membaca Alkitab,
yang kedua menyebabkan orang awam tidak merasa perlu untuk membacanya, dan harus
tergantung sepenuhnya kepada pemimpin gereja. Keduanya sama-sama mematikan, sekalipun
yang kedua jauh lebih mematikan karena tersamar.
Dikalangan luar gereja, Alkitab juga tidak disukai dan diremehkan. Voltaire, yang
bernama François-Marie Arouet, seorang filsuf pencerahan Perancis dan anti kekristenan
mengatakan bahwa kekristenan tidak dapat bertahan melebihi 100 tahun dari saat ia
mengatakannya. Tapi apa yang terjadi? 50 tahun setelah kematiannya tahun 1778, Lembaga
Alkitab Geneva memakai rumah Voltaire dan mesin-mesin percetakannya untuk mencetak
Alkitab. Sekarang, hampir 250 tahun kemudian, justru nama Voltaire semakin jarang dikenal
orang, tetapi kekristenan dan Alkitabnya semakin banyak dikenal orang.
Dinegara-negara Komunis, Alkitab adalah salah satu buku utama yang dilarang untuk
dimiliki. Selama ratusan tahun, Alkitab selalu disembunyikan di negara-negara Uni Soviet (dulu)
dan Republik Rakyat China. Namun perhatikan bagaimana Allah sendiri yang melindungi Kitab
Suci-Nya. Tidak seorangpun yang mengira bahwa suatu negara adidaya seperti Uni Soviet akan
runtuh. Tetapi itulah yang terjadi. Saat itu terjadi, maka Alkitab mulai membanjiri negara-negara
30
31

Wikipedia, “Gutenberg Bible.”
Wikipedia, “William Tyndale.”
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bekas Uni Soviet dan Russia sendiri. Saat ini kekristenan adalah agama terbesar di Russia yang
dianut oleh sekitar 15-20% dari penduduknya (Mayoritas masih menganut atheis, sekalipun
secara diam-diam mereka mengakui sebagai Kristen Ortodoks).32
Demikian juga China. Setelah era Mao Tse Dong selesai dan digantikan oleh Deng Xiaoping pada
tahun 1979, pemerintah China sudah melunak terhadap kekristenan, dan mengizinkan (dengan
terbatas) untuk berdirinya gereja-gereja yang diawasi negara. Bahkan pemerintah China telah
mengizinkan pencetakan Alkitab di Nanjing oleh percetakan Amity Printing. Sampai tahun 2007,
Amity telah mencetak sebanyak 41 juta Alkitab, sehingga Alkitab pernah dijuluki sebagai
“China’s New Best Seller.”33
Intinya, apapun usaha-usaha manusia dengan kekuasaan agama dan pemerintahan yang
besar, tidak pernah dapat membungkam atau menghapuskan Alkitab dari muka bumi ini.
Mengapa demikian? Karena Firman Allah tidak dapat binasa, sekalipun langit dan bumi akan
binasa dan lenyap. Kristus berkata:
“Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan-Ku tidak akan berlalu.” (Mat. 24:35)

5. Keajaiban dari catatannya dipandang dari segi Ilmu Pengetahuan, serta keunikannya yang
membuatnya berbeda dengan mitos-mitos yang dipegang oleh kepercayaan-kepercayaan
lain didunia.
Keunikan lain dari Alkitab adalah adanya integritas intellektual. Artinya catatancatatannya tidak didasarkan kepada mitos-mitos. Bukan hanya itu, catatan-catatan Alkitab
selalu dapat menjelaskan sesuatu dengan sangat sederhana yang pada masa kini dapat
dijelaskan secara detil dengan Ilmu Pengetahuan (Science). Namun harus ditekankan disini
bahwa Alkitab BUKAN buku Science, yang menjelaskan sesuatu dengan cara dan dengan
memakai kosa kata Science. Alkitab adalah buku moral dan rohani yang mengkomunikasikan
hubungan Allah dengan manusia. Karena itu ia tidak memakai bahasa Science, tetapi bahasa
sehari-hari manusia pada zamannya agar manusia dapat mengerti. Contohnya, Alkitab tidak
menjelaskan secara rinci bagaimana proses penciptaan sampai segala sesuatu ada seperti
sekarang. Ia tidak menjelaskan misalnya terbuat dari apakah materi yang pertama, lalu
bagaimana reaksinya sehingga terjadi segala jenis materi yang ada sekarang. Tidak. Tetapi
Alkitab menyatakan dengan satu perkataan yang agung: “Pada mulanya Allah menciptakan
langit dan bumi.” Itu adalah bahasa yang dapat dimengerti manusia, sekaligus tersimpan
didalamnya makna yang kemudian dapat dikonfirmasi oleh ilmu pengetahuan (sekalipun para
akhli Ilmu Pengetahuan menafikkannya). Kita akan membahas contohnya dibawah ini.

32

Wikipedia, “Christianity in Russia.”
Dalam artikel “China’s New Best Seller: the Bible” oleh TIME World, 17 Desember 2007
(http://content.time.com/time/world/article/0,8599,1695279,00.html). Namun artikel ini juga menjelaskan bahwa
hal itu tidak berarti pemerintah China sudah 100% mengizinkan beredarnya Alkitab, terbukti dengan banyaknya
orang yang ditangkap karena memiliki Alkitab, khususnya orang-orang dari gereja-gereja “bawah tanah” yaitu
gereja-gereja yang berada diluar pengawasan pemerintah. Kelihatannya pemerintah China tetap merasa perlu
untuk mengawasi dan mendikte dengan ketat kekristenan disana karena masih dianggap sebagai ancaman
terhadap ideologi komunismenya. Karena itu beberapa kalangan masih menganggap perlu untuk melakukan
penyeludupan Alkitab ke China, khususnya untuk gereja-gereja bawah tanah (baca artikel “Bible Smuggling Is Still
Necessary” oleh Todd Netleton di majalah Christianity Today:
http://www.christianitytoday.com/ct/2010/august/23.46.html.)
33
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Namun harap diperhatikan dahulu prinsip-prinsip berikut sebelum membahas tentang
ilmu pengetahuan dan Alkitab, agar kita tidak terjebak kepada dua ekstrim pandangan (ekstrim
kiri: “Kita tidak bisa mempercayai Alkitab karena ia tidak dapat menjelaskan segala sesuatunya
secara Ilmu Pengetahuan.” Ekstrim kanan: “Kita tidak boleh mempelajari Ilmu Pengetahuan jika
pengetahuan itu akan merusak iman kita kepada Alkitab.” Prinsip-prinsip yang harus
diperhatikan adalah:
Prinsip Satu: Alkitab BUKAN kitab ilmu pengetahuan (Science), dengan penjelasan dan kosa
kata Science. Alkitab adalah buku iman yang menjelaskan hubungan antara Allah
dengan manusia. Karena itu Alkitab memakai bahasa manusia biasa agar manusia
dapat mudah mengerti, bukan bahasa Science. Dalam banyak hal Alkitab seolah
bungkam terhadap penjelasan ilmu pengetahuan.
Prinsip Dua : Namun demikian, bukan berarti Alkitab bertentangan dengan Science yang
murni atau bukan berarti ia tidak mengandung Science yang murni (=science yang
jujur, yang tidak dikotori oleh premis/asumsi si penemu science). Alkitab justru
menyimpan segala ilmu pengetahuan yang murni yang kemudian baru dapat
ditemukan dan dijelaskan oleh Science. Contohnya adalah mengenai Penciptaan
yang akan kita bahas sebagai contoh nanti.
Prinsip Tiga: Kebanyakan temuan Science adalah murni yang ditemukan dengan cara-cara
jujur. Namun saat menyimpulkannya, ia sering menjadi science yang tidak jujur,
terutama yang berhubungan dengan Allah dan Alkitab karena para ilmuwan
modern banyak yang tidak senang dengan keberadaan Allah. Mengapa? Karena ia
ingin bebas berbuat dosa tanpa konsekuensi apa-apa. Karena itu temuan science
sering disimpulkan menjadi sesuatu dimana keberadaan Allah harus dikeluarkan
dari kesimpulan temuan itu.
Prinsip Empat: Ilmu Pengetahuan (IP) bersifat tentatif. Artinya, ia dibangun diatas asumsi
sebelumnya yang juga tentatif dan dapat berubah. Sekalipun para akhli Science
mengklaim bahwa kesimpulannya selalu didasarkan kepada fakta, namun untuk
hal-hal yang supernatural, superhuman dan super kompleks seperti asal mula
terjadinya segala sesuatu, atau asal mula dari suatu kehidupan, maka kesimpulan
IP tidak dapat dianggap sebagai suatu kebenaran. Ia hanya dapat dianggap sebagai
suatu cara untuk menjelaskan sesuatu berdasarkan suatu asumsi. Karena itu ia
disebut sebagai “Teori” (=sesuatu kesimpulan sementara/tentatif sampai ada
temuan lain yang lebih meyakinkan yang dapat mengganti teori itu). Jadi jangan
menganggap teori-teori IP yang kompleks seperti awal eksistensi segala sesuatu itu
merupakan suatu kebenaran.
Dengan mengingat prinsip-prinsip itu, mari kita membahas suatu contoh keunikan
Alkitab dalam hubungannya dengan Ilmu Pengetahuan dan mitos-mitos lain, yaitu tentang
Eksistensi/keberadaan benda/makhluk dialam semesta dan keberadaan manusia dibumi.
Science, khususnya yang berhubungan dengan eksistensi manusia dan benda-benda
materi lainnya menyimpulkan bahwa manusia dan benda-benda dialam semesta ini ada secara
kebetulan (“by chance”). Pendapat ini sangat absurd (bodoh, aneh, tidak masuk akal) sebab
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“kebetulan” tidak dapat terjadi pada sesuatu yang tidak ada. Ia hanya terjadi pada sesuatu
yang SUDAH ADA (misalnya, kebetulan gas H2 bertemu dengan Oksigen sehingga terjadilah air.
Kita tidak dapat mengatakan “kebetulan gas H2 yang belum ada bertemu dengan Oksigen yang
juga belum ada, sehingga terjadilah air”). Lagi pula, kebetulan hanya terjadi pada dimensi
waktu. Ia tidak bisa berada atau mulai berada saat dimensi waktu belum ada. Jadi tidak
mungkin Big Bang (Ledakan Besar menurut para akhli yang mengakibatkan adanya segala
sesuatu) itu terjadi secara kebetulan, karena mereka juga mengakui bahwa saat itu terjadi,
dimensi waktu dan ruang belum ada. Kesimpulan para akhli itu hanya suatu upaya untuk
menolak fakta bahwa Ada SESEORANG yang membuat sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada
(Ibr. 11:3). Intinya, para ilmuwan itu harus memiliki kesimpulan bahwa Allah tidak ada dan tidak
ada penciptaan.34 Dengan demikian mereka dapat hidup sesukanya karena mereka tidak suka
dengan konsep adanya dosa dan penghukumannya (band. Rom. 1:18-32). Mari kita lihat contoh
tentang eksistensi alam semesta ini dengan lebih detil.
Para ilmuwan menyimpulkan teori eksistensi alam semesta ini dengan suatu teori yang
terkenal yang diberi nama “Big Bang Theory.” Teori ini mempercayai bahwa asal mula dari
eksistensi alam semesta ini adalah adanya peristiwa Ledakan Besar sekitar 13.7 milyard tahun
yang lampau. Ledakan itu mengakibatkan dua materi utama, yaitu Photon (Cahaya – materi
utama yang dihasilkan), dan proton. Dalam waktu hanya 10-36 detik, materi telah mengembang
(era radiasi & pengembangan), dan hanya dalam beberapa menit terjadi “nucleosynthesis”
yaitu reaksi proton & neutron yang menghasilkan nukleus deuterium, lithium, beryllium dan
helium-4 (25%). Kebanyakan (75%) proton tetap menjadi nukleus hidrogen. Sekitar 300.000
tahun setelah Big Bang, semesta mengalami “era kegelapan” karena cahaya Big Bang meredup
dan karena mayoritas benda yang ada adalah Dark Matters (25%) dan Dark Energy (70%, tidak
kelihatan, berbentuk energi yang ada sampai sekarang yang mendorong galaxy dan bintangbintang menjauh satu sama lainnya). Lalu kira-kira 380.000 tahun setelah Big Bang, elektron dan
nukleus bergabung menjadi atom (kebanyakan atom hidrogen) dan Helium-4 dengan suatu
reaksi “tripple alpha collision” yang pada waktunya menjadi carbon sebagai bahan utama materi
semesta, termasuk makhluk hidup. Setelah sekitar 400 juta tahun dari peristiwa Big Bang,
terbentuklah bintang-bintang dan galaksi-galaksi. Dengan semakin banyaknya bintang dan
galaksi yang terbentuk, maka alam semesta kembali terang sehingga sekitar 1 milyard tahun
dari Big Bang, era kegelapan berakhir. Setelahnya, dengan kekuatan gravitasi yang ada pada
setiap materi padat, maka semua materi padat di alam semesta pada gilirannya membentuk
bintang-bintang dan planet disekitarnya, dan para bintang bersama planetnya membentuk
galaksi-galaksi.35

34

Satu situs yang menarik tentang penjelasan probability keberadaan manusia adalah
http://visual.ly/what-are-odds. Perhatikan reaksi-reaksi yang ditulis orang-orang dibawahnya. Pada umumnya
mereka berusaha menghindari kesimpulan itu dengan argumentasi-argumentasi yang justru tidak scientific. Banyak
juga yang mencaci-maki. Kita dapat melihat dengan jelas dari tanggapan-tanggapan mereka, bahwa mereka tidak
suka akan adanya/eksistensi Allah atau otoritas lain yang mengatur hidup mereka.
35
Disimpulkan dari banyak sumber, terutama Wikipedia (“Big Bang”, “Big Bang nucleosynthesis,” dsb.) dan
http://theastronomist.fieldofscience.com/2009_08_01_archive.html.
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(http://theastronomist.fieldofscience.com/2009_08_01_archive.html)

http://en.wikipedia.org/wiki/Chronology_of_the_universe

Gbr. 7. – Terjadinya Alam Semesta dan Benda-benda Langit
Menurut Teori Big Bang/Ledakan Besar
Sekarang mari kita diskusikan tentang bagaimana para akhli mendapatkan Teori ini
(dibahas secara awam), dan bagaimana cara mereka menyimpulkannya. Kita akan melihat
bahwa Teori itu didapat dengan jujur, namun saat menyimpulkannya, mereka menjadi orangorang yang tidak jujur yang selalu berusaha untuk meniadakan Allah dari kesimpulannya.
Proses penemuan teori ini adalah sebagai berikut (proses ini sangat disederhanakan, hanya
mengambil intisarinya saja):
• Teori ini merupakan evolusi yang panjang sebagai akibat dari pemikiran tentang eksistensi
alam semesta. Banyak ilmuwan pada awal tahun 1900 an yang memberi tesis bahwa
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semesta ini mengembang, diantaranya yang digagas oleh Georges Lemaitre pada tahun
1927 berdasarkan persamaan Alexander Friedman yg didasarkan pada teori General
Relativity Einstein. Inti teori: Universe/alam semesta mengembang (“Theory of the
Inflation”).
Tahun 1929, Edwin Hubble dengan teleskopnya mengkonfirmasi bahwa alam semesta ini
mengembang degan kecepatan yang bertambah secara eksponensial. Temuannya kemudian
dikenal sebagai “Hubble’s Law.”
Kemudian para ilmuwan menyimpulkan tentang asal mula semesta ini dengan menarik
waktu kebelakang. Disimpulkan bahwa sekitar 13.7 milyard tahun yang lalu, alam semesta
ini mulai ada dalam peristiwa Big Bang (Ledakan Besar).
Teori ini kemudian mendapatkan bukti epiris yang sulit terbantahkan ketika sebuah alat
modern yang disebut Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP) – dikenal juga
sebagai “the Microwave Anisotropy Probe” (MAP), dapat merekam dan memetakan
temperatur semesta yang masih baru dahulu. Satelit ini diluncurkan pada 30 Juni 2001,
tetapi temuannya tentang temperatur semesta baru (baby universe) direlease ke publik
pada tahun 2010.36 Temuan ini mengkonfirmasi bahwa Semesta ini memang mengembang.

Sampai disini, kelihatan kesimpulan itu baik karena telah dibuktikan dengan teori-teori
dan bukti-bukti empiris yang “meyakinkan” para ilmuwan (tetapi harus tetap mengingat “Prinsip
Empat” diatas, terutama fakta bahwa semua proses terjadinya sesuatu itu HANYA merupakan
Teori dan tidak dapat dibuktikan didalam laboratorium).37 Namun perhatikan apa kata para
ilmuwan modern tentang ASAL MULA dari keberadaan materi ini (yaitu Apa itu materi yang
kecil, padat dan sangat panas itu, apa yang menyebabkannya meledak, dsb.), maka mereka
mulai menyimpulkan sesuai dengan kemauannya sendiri agar Allah dapat dikeluarkan dari
penyebab keberadaan alam semesta ini.
Menurut Stephen Hawking misalnya, peristiwa Big Bang terjadi saat satu materi kecil
(mungkin sebesar atom) sangat padat dan sangat panas meledak (disebutnya “Theory of the
Very Tiny”), lalu terjadilah evolusi alam semesta. Ia bersama ilmuwan-ilmuwan lain bersamasama menolak bahwa ada Allah yang melakukan ledakan besar penciptaan itu. Baginya lebih
baik mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak masuk akal (benda apa sekecil, sepadat dan
sepanas itu yang dapat meledak secara kebetulan dan menjadi alam semesta seperti sekarang
ini??), dari pada mengakui ada Allah yang melakukan hal itu. Adalah JAUH lebih masuk akal jika
kita mengatakan bahwa ADA ALLAH (atau Suatu makhluk super) yang melakukan itu, daripada
mempercayai sesuatu terjadi dengan sendirinya. Lagipula, para ilmuwan yang tidak suka adanya
Allah itu bersikukuh bahwa benda kecil padat itu ada bukan karena ada Seorang Pencipta yang
membuatnya, tetapi “ada dengan sendirinya.” Perhatikan bagaimana kerasnya hati mereka
untuk menghilangkan Allah dari kepercayaan mereka. Sikap mereka sama dengan manusia
primitif lain yang tidak suka adanya Allah yang berkuasa atas mereka (band. Rom. 1:28-32).
Mengapa Hawking dan ilmuwan lain bersikap demikian? karena ia tidak menyukai ide
adanya Allah. Didalam setiap pertemuan penting dan setiap ada kesempatan, ia selalu gunakan
untuk menyatakan ketidaksukaannya tentang adanya Allah.38 Pada tahun 2011 misalnya, saat
36

Wikipedia, “Wilkinson Microwave Anisotropy Probe.”
Artinya, tidak pernah ada penelitian laboratorium yang dapat menghasilkan makhluk hidup paling
sederhana sekalipun hanya dari photon/cahaya dan proton.
38
Sejak mudanya, Hawking selalu memakai lambang salib patah terbalik (lambang “God is Dead” yang
selalu dipakai para hippies tahun 60/70 an). Penyebab kebenciannya terhadap Allah tidak diketahui dengan pasti.
Bisa karena penyakit yang dideritanya, atau karena malu dikatakan sebagai orang kolot/fanatik yang percaya mitos.
37
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berbicara pada pembukaan acara “Curiosity” di Discovery Channel, Hawking sekali lagi
menyatakan bahwa ia tidak percaya adanya Allah dan semua orang bebas untuk percaya apa
saja, dan tidak perlu ada yang mengatur/mengarahkan hidup kita:
“

We are each free to believe what we want and it is my view that the simplest explanation is there is
no God. No one created the universe and no one directs our fate. This leads me to a profound
realization. There is probably no heaven, and no afterlife either. We have this one life to appreciate
the grand design of the universe, and for that, I am extremely grateful.
—Stephen Hawking, Discovery Channel (August 15, 2011)

”

39

Terjemahannya:
“Kita semua bebas untuk mempercayai apa yang kita mau, dan inilah pandangan saya bahwa
dengan penjelasan yang paling sederhana [saya berkesimpulan] bahwa TIDAK ADA ALLAH. Tidak
seorangpun yang telah menciptakan alam semesta dan tidak seorangpun yang mengatur nasib
kita. Hal ini membawa saya kepada suatu kesadaran yang luar biasa. Kemungkinan tidak ada
sorga, dan tidak ada hidup setelah kematian. Kita hanya memiliki satu kehidupan ini untuk
menghargai desain agung dari alam semesta, dan untuk [kesempatan] itu saya sangat bersyukur.”

Dari contoh diatas kita melihat bahwa para ilmuwan dalam melakukan pencariannya
kelihatan dilakukan dengan jujur sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan yang jujur.
Namun saat memberikan kesimpulan tentang mengapa terjadi Big Bang itu, mereka memilih
untuk mempercayai bahwa hal itu terjadi secara kebetulan (sangat absurd!). Begitu pula
menurut mereka Ledakan Besar itu berawal dari suatu materi yang sangat kecil yang sangat
padat dan sangat panas sehingga enerjinya masih dapat membuat semesta mengembang
sampai sekarang (lagi-lagi Kesimpulan yang sangat absurd. Benda kecil apa yang bisa sehebat itu
sehingga dapat menjadi alam semesta seperti sekarang?). Mereka lebih memilih untuk menjadi
sangat absurd dari pada berkesimpulan bahwa Allah ada dan mereka harus tunduk kepada-Nya.
Jadi masalah para ilmuwan itu bukan lagi masalah kaidah-kaidah ilmu pengetahuan yang
jujur dan murni (karena mereka justru telah melanggarnya), tetapi masalah moral.
Jadi kesimpulan dari diskusi diatas ialah bahwa temuan Ilmu Pengetahuan sekali lagi
mengkonfirmasi kebenaran Alkitab bahwa materi yang pertama ada dialam semesta adalah
cahaya (photon), sesuai dengan catatan Kejadian 1:3. Dulu banyak ilmuwan menghina Alkitab
dan mengejeknya sebagai suatu mitos karena mengatakan bahwa eksistensi benda ciptaan
pertama adalah cahaya, padahal benda-benda langit (matahari, bintang, bulan) belum ada.
Mereka menganggap orang-orang yang percaya kepada Alkitab itu adalah orang-orang bodoh,
kolot dan fanatik karena mempercayai narasi penciptaan apa adanya. Namun dengan
ditemukannya teori Ledakan Besar yang didukung oleh bukti-bukti empiris, maka kemudian
terlihat dengan terang benderang bahwa Alkitab tidak pernah salah. Ilmu Pengetahuan yang
jujur pasti akan mengkonfirmasi catatan-catatan Alkitab, karena Alkitab ditulis dengan inspirasi
Roh Allah Pencipta semesta alam sendiri. Tidak ada kitab suci kepercayaan lain yang seperti ini.

Dikebudayaan modern di Barat (Amerika, Inggris, Negara-negara Eropah, Australia), peristiwa penciptaan kini
dianggap mitos, bahkan dilarang untuk diajarkan di sekolah-sekolah. Para pelajar harus diajarkan dan harus
mempercayai teori evolusi. Itulah akar dari kehancuran moral bangsa-bangsa Barat, yang terkenal ingin hidup
bebas, bebas dari moralitas kaum nenek moyang mereka (Rom. 1:28-32). Itulah sebabnya kita dapat mempercayai
bahwa tidak ada masa depan bagi negera-negara Barat jika mereka tidak kembali kepada moralitas nenek
moyangnya yang mempercayai Alkitab dan Allah.
39
Wikipedia, “Stephen Hawking.”
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Contoh lain tentang fakta bahwa Alkitab adalah satu-satunya kitab yang dapat
menjelaskan asal mula segala sesuatu secara masuk akal dan waras (dapat mempertahankan
integritas intellektual) adalah tentang asal muasal eksistensi/keberadaan manusia di bumi ini.
Karena tidak memiliki akar sejarah tentang eksistensi manusia dibumi ini, kepercayaankepercayaan/agama-agama didunia ini sering menciptakan mitos-mitos kedalam
kepercayaannya. Hinduisme misalnya, memiliki 2 versi tentang asal mula manusia didunia ini.
Kitab Rig Veda mencatat manusia berasal dari “Seseorang dengan seribu kepala, seribu mata
dan seribu kaki” yang dari seperempat bagiannya semua makhluk didunia ada (tiga perempat
lainnya adalah asal muasal dari makhluk kekal di “sorga”/heaven). Kemudian para dewa
mengorbankan “Seseorang” ini, dan setelah pengorbanan selesai, maka muncullah manusia.
Saat para dewa membagi manusia itu, maka dari mulutnya muncullah Brahmin, dari tangannya
mucullah para Satria, dari kakinya muncullah kaum awam para Pedagang, dan dari telapak
kakinya muncullah para Pelayan yang rendah (Sudra).40 Versi berbeda didapat dari Shiva Purana
atau Shiva Mahapurana (Kitab suci yang didedikasikan bagi Shiva). Didalamnya dicatat bahwa
manusia dibuat oleh Brahma yang menciptakan banyak ciptaan dari bagian-bagian tubuhnya.
Dengan usulan Shiva yang ada bersamanya, Brahma kemudian memecah dirinya menjadi dua,
satu berbentuk wanita dan satu berbentuk pria. Yang pria bernama Svayambhuva Manu, dan
yang wanita bernama Satarupa. Bersama-sama mereka menciptakan makluk-makhluk, dan
keturunan mereka kemudian tersebar keseluruh pelosok dunia.41 Versi mana yang dapat
dipercaya? Tidak ada, karena keduanya adalah mitos. Bahkan kedua mitos itu tidak sinkron satu
sama lainnya.
Menurut Aggañña Sutta, salah satu kitab suci Buddhisme, manusia berasal dari makhluk
mirip para dewa didunia para dewa yang disebut Ābhāsvara. Mereka dulunya adalah makhluk
bersinar yang dapat melayang-layang, hidup sangat lama dan tidak memerlukan
makanan/minuman. Seiring dengan berjalannya waktu, mereka mulai menyukai makanan fisik,
sehingga makin lama mereka semakin berat dan menjadi wujud fisik seperti manusia dengan
rupa yang berbeda-beda. Usia mereka menjadi singkat dan mereka kemudian terpisah menjadi
dua jenis kelamin dan aktif secara seks.42
Didalam mitos China juga ada sedikitnya dua versi asal mula manusia. Tradisi yang lebih
tua mengenal Nu Wa atau Nugua sebagai asal muasal manusia didunia. Versi inipun banyak.
Disini kita akan kutip salah satu versi yang paling populer dari catatan Li Rong yang berjudul Duyi
Zhi (“Catatan Tentang Hal-hal yang Luar Biasa”) yang berasal dari abad ke 9. Disana disebutkan
bahwa saat bumi baru mulai, ada dua manusia didunia, yaitu Nu Wa dengan abangnya yang
lebih tua. Mereka tinggal di gunung Kun Lun. Lalu mereka ingin menjadi suami istri, tetapi malu.
Kemudian mereka pergi menghadap para dewa ke gunung Kun Lun untuk meminta petunjuk:
jika awan berkumpul, maka mereka boleh menjadi suami istri, jika awan berserak, mereka tidak
boleh menikah. Ternyata awan berkumpul. Saat mereka hendak melakukan hubungan suamiistri, karena malu mereka menyulam rerumputan menjadi kipas untuk menutup wajah mereka.
Itulah sebabnya sampai saat ini, ketika menikah maka pengantin wanita memakai kipas untuk
menutup wajahnya. Mitos ini dipercaya sudah dipegang oleh kaum Oriental/China sejak abad ke

40

Hinduism Today, “Origin of Man.” http://www.hinduismtoday.com/modules/smartsection/item.php?
itemid=3642
41
Idem.
42
Wikipedia, “Human beings in Buddhism.”
http://en.wikipedia.org/wiki/Human_beings_in_Buddhism#Myth_of_human_origins

34 | P a g e

Bab-1: Keunikan Alkitabnya

2013

4 SM.43 Mitos lain berkisar pada cerita tentang Pangu. Namun kita hanya menyebut mitos yang
tertua saja tentang Nugua sebagai perbandingan konsep penciptaan (keberadaan) manusia
didunia ini.
Catatan Alkitab tentang asal-muasal manusia dibumi ini sangat berbeda dengan semua
kitab-kitab suci diatas dan kitab-kitab yang dianggap suci lainnya. Sejak dari awalnya Alkitab
mencatat bahwa ras manusia berasal dari sepasang manusia yang diciptakan Allah di Taman
Eden. Catatan Alkitab itu merupakan catatan sejarah, bukan dongeng-dongeng yang ada pada
kepercayaan-kepercayaan lain. Bahkan Alkitab dapat menyebutkan secara detil asal-usul
manusia dan bagaimana kemudian manusia itu tersebar keseluruh dunia dan berkembang biak
sampai terjadi banyak ras dan bangsa seperti sekarang ini. Secara khusus Kitab Kejadian pasal 4
dan 5 mencatat tentang keturunan Adam sampai terjadinya air Bah pada zaman Nuh, dan pasal
10 mencatat dengan teliti bagaimana dari 3 orang anak Nuh (Sem, Ham dan Yafet) kemudian
bangsa-bangsa didunia ini dilahirkan. Pasal 11 mencatat mengapa bangsa-bangsa yang dulunya
berkumpul disekitar Mesopotamia kuno kemudian terpecah keseluruh pelosok dunia.
Demikian presisinya catatan silsilah Alkitab, khususnya silsilah orang-orang yang percaya
kepada Allah (Ellohim), sehingga dapat dibuatkan chart silsilah bersama dengan tahuntahunnya. Daftar silsilah itu bahkan kemudian dilanjutkan sampai kepada Mesias, yaitu Yesus
Kristus yang dicatat oleh sejarah dunia (baik oleh kalangan non-Kristen maupun Kristen). Tidak
ada kitab lain yang dapat memberi catatan akurat demikian. Berikut adalah chart silsilah
manusia (orang-orang yang dipilih Allah) yang sengaja dicatat Alkitab sebagai referensi terhadap
asal muasal manusia didunia.

Gbr. 8 – Chart Asal Muasal Manusia, dari Adam manusia pertama (thn. 0-930)
sd Nuh (1056-2006 sesudah Adam) generasi manusia ke 10.
43

Wikipedia, “Chinese Creation Myth.”
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Gbr. 9 - Chart Asal Muasal Manusia, dari Nuh Generasi manusia ke 10
s/d Generasi manusia ke 20 - Abraham (1948-2123 ssdh Adam).
Keberadaan Abraham sendiri bersama dengan semua kota/daerah yang disebutkan pada
masanya (seperti Makhpelah di Hebron tempat Abraham, Sara dan Ishak dikebumikan) sampai
saat ini ada dan menjadi bukti sejarah bahwa Abraham bukanlah makhluk mitos, tetapi benarbenar manusia yang ada didalam sejarah manusia.44 Chart silsilah manusia sampai Abraham
diatas kemudian bahkan dilanjutkan didalam Perjanjian Baru sampai kepada Yesus Kristus sang
Mesias dan Juru Selamat manusia (Mat. 1:1-17).
Dimanakah ada suatu kitab seperti Alkitab, yang dari awal penulisannya benar-benar
bebas dari mitos sekalipun ia ditulis pada saat semua peradaban dan kebudayaan bersandar
kepada mitos-mitos? Kitab mana yang dapat menjawab asal muasal manusia dengan sederhana,
masuk akal dan dapat dibuktikan dengan catatan sejarah? Bukan hanya itu. Alkitab tidak hanya
berbeda pada zamannya sehingga justru menjadi satu-satunya kitab yang masuk akal sampai
pada zaman kini. Kitab mana yang mencatat segala sesuatu tentang asal muasal alam semesta
ini yang bahkan Ilmu Pengetahuan modern tidak dapat menyangkalnya? Ilmu Pengetahuan
modern tidak dapat menyangkal tentang penciptaan yang dicatat Alkitab tanpa harus
menyangkal akalnya sendiri. Artinya, penciptaan lebih masuk akal dari pada kesimpulan para
akhli Ilmu Pengetahuan yang menyatakan bahwa asal muasal terjadinya alam semesta melalui
peristiwa Ledakan Besar adalah suatu “kebetulan.” Dimanakah ada kitab lain seperti Alkitab

44

Untuk melihat foto-foto dari situs-situs sejarah Alkitab, termasuk sejarah Abraham, silahkan kunjungi
www.bibleplaces.com
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orang Kristen yang sejak permulaan zaman tetap bebas dari mitos-mitos, baik mitos-mitos kuno
maupun mitos-mistos modern (Ilmu Pengetahuan)? Tidak ada.

6. Kejujuran dari isi dan catatan-catatan sejarahnya.
Keunikan lain dari Alkitab dibandingkan dengan kitab suci - kitab suci lainnya adalah
kejujuran dari catatan-catatannya. Kalau kitab-kitab suci lain selalu berusaha memoles cerita
tentang para tokohnya agar terlihat sebagai orang-orang suci yang patut diteladani hidupnya,
Alkitab tidak demikian. Alkitab selalu mencatat secara jujur kelemahan-kelemahan tokohtokohnya dan tidak berusaha menutup-nutupinya.
Sebagai contoh, tentang peristiwa mabuknya Nuh sehingga tanpa sadar tidur telanjang
(Kej. 9:20-22). Sekalipun Nuh adalah seorang tokoh sentral dalam sejarah patriakh didalam
Alkitab (salah satu agama bahkan menyebutnya sebagai “nabi”), namun Alkitab tidak menutupnutupi peristiwa yang memalukan dan merendahkan tersebut. Begitu pula tentang sifat egois
dan pengecut dari Abraham. Abraham sebagai tokoh utama patriakh bangsa Yahudi dicatat
dengan apa adanya tanpa usaha untuk menutup-nutupi kelemahannya. Saat mengembara di
Gerar, Abraham takut ianya akan dibunuh orang karena orang mungkin menginginkan istrinya
Sara yang rupawan. Karena itu ia mengorbankan istrinya. Ia menyuruh istrinya untuk berbohong
mengatakan bahwa Sara bukanlah istrinya, tetapi saudaranya. Dengan demikian orang tidak
perlu menyakiti atau membunuh Abraham untuk mendapatkan Sara. Ternyata apa yang
dikuatirkan Abraham terjadi. Saat Abimelekh raja Gerar melihat Sara, ia jatuh hati dan
menyuruh suruhannya untuk mengambil Sara dari Abraham dengan pemberian-pemberian
kepada Abraham. Sungguh Abraham seorang pengecut, egois dan licik. Ia membiarkan istrinya
diambil oleh Abimelekh tanpa perlawanan atau penjelasan sama sekali untuk mengamankan
dirinya sendiri. Bayangkan kalau suami anda bersikap demikian, bukankah anda akan
menganggapnya suami paling brengsek didunia? Hanya karena kasih karunia Allah saja maka
Sara diluputkan-Nya dari dijadikan isteri oleh Abimelekh (Kej. 20:1-18).
Ternyata sifat itu persis diwariskan kepada pewaris satu-satunya, Ishak. Peristiwa sama,
terjadi kepada Ribka, istri Ishak. Saat kelaparan dinegeri yang ditempati Ishak terjadi, Ishak
hendak pergi ke Mesir untuk mencari makanan dengan melewati Gerar. Oleh karena peringatan
Tuhan, Ishak kemudian tinggal di Gerar. Di Gerar Ishak juga mengatakan bahwa Ribka adalah
saudaranya, bukan istrinya, karena takut orang akan membunuhnya karena ingin mengambil
istrinya. Benar-benar sifat suami yang egois dan tidak bertanggung jawab, mengorbankan
istrinya demi keselamatannya (Kej. 26:1-11). Padahal Ishak adalah anak perjanjian yang
membedakannya dengan anak-anak Abraham lainnya. Ishak juga adalah kakek moyang bangsa
Yahudi. Namun Alkitab mencatat sifat dan sikap jeleknya apa adanya. Adakah kitab suci yang
benar-benar jujur seperti Alkitab?
Banyak lagi yang dapat kita catat disini sebagai contoh kejujuran catatan Alkitab. Raja
Daud misalnya. Banyak orang atau agama yang mengagung-agungkan raja Daud dan hanya
mengajarkan hal-hal yang baik saja mengenai dia. Namun Alkitab mencatat dosa Daud yang luar
biasa. Ia bukan saja berzinah/selingkuh dengan istri orang lain (Batsyeba), tetapi juga memakai
kekuasaannya untuk mengatur agar suami wanita itu (Uria) mati di medan pertempuran. Ini
adalah dosa yang luar biasa dan menjijikkan dihadapan Tuhan. Namun Alkitab mencatat dengan
detil dosa-dosa Daud ini tanpa usaha untuk menutup-nutupinya (2Sam. 11:1-27).
Didalam Perjanjian Baru, Alkitab mencatat tentang penyangkalan Petrus dengan detil.
Petrus sebagai tokoh sentral gereja didalam dunia tidak menjadikan catatan tentang dia
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dipoles/dipercantik agar wibawanya tetap besar. Sebaliknya Alkitab mencatat bahwa Petrus
sering dipakai Iblis untuk berusaha memasukkan konsep-konsep yang tidak sesuai dengan
rencana Tuhan (Mat. 16:23), sering berbicara terlalu tinggi melebihi imannya (Luk. 22:33), dan
bahkan akhirnya mengkhianati dan menyangkal Tuhan. Bukan menyangkal dengan cara biasa,
tetapi dengan cara bersumpah dan mengutuk (Mat. 26:74).45 Demikian juga Alkitab mencatat
adanya perbedaan pendapat yang tajam antara Petrus yang tidak tegas dengan Paulus, sehingga
Petrus ditegur oleh Paulus terang-terangan didepan para tokoh lain sebagai seorang munafik
(Gal. 2:11-14).
Alkitab mencatat semua itu secara jujur, terang-terangan dengan bahasa yang jelas
(bukan kiasan-kiasan). Apakah artinya kejujuran yang demikian? artinya, ia adalah kitab yang
bebas dari rekayasa, yang mencatat suatu peristiwa maupun suatu perkataan/dialog dengan
apa adanya. Karena itu kitab ini berbeda dengan kitab-kitab lainnya yang sering memakai gaya
bahasa puitis, menyanjung-nyanjung atau bahasa mistis/mitos jika menggambarkan para
tokoh-tokohnya. Bahkan saat mencatat tentang Yesus Kristus, kitab ini juga dengan berani
mengungkap apa adanya:
• Didepan Imam Besar dan para Teolog (Kaum Farisi dan Akhli Taurat) didalam Mahkamah
Agama yang sangat mahir tentang teori dosa dan Teologi, Yesus dengan lantang berkata
"Jikalau kata-Ku itu salah, tunjukkanlah salahnya, tetapi jikalau kata-Ku itu benar,
mengapakah engkau menampar Aku?" (Yoh. 18:32). Tidak seorangpun diantaranya yang
dapat menunjukkan kesalahan dan dosa-Nya, karena Ia memang tidak berdosa.
• Saat Ia diinterogasi oleh Pontius Pilatus, Pilatus tidak bisa memperoleh satupun kesalahan
dari-Nya. Tiga kali Pilatus menegaskan bahwa ia tidak bisa mendapati kesalahan apapun
pada-Nya (Yoh. 18:38; 9: 4,6).
• Kitab Suci ini juga berani mencatat bahwa Yesus adalah seorang yang tanpa dosa, berbeda
dan terpisah sama sekali dari manusia yang berdosa (Ibr. 7:26).
Kitab Suci manakah yang seperti Alkitab yang berani dengan terus terang mencatat ada
Seorang manusia yang hidup tanpa dosa dan kesalahan? Catatan demikian membuat Alkitab
rentan terhadap serangan musuh karena GAMPANG sekali untuk membuktikan bahwa
seseorang pasti pernah berbuat dosa. Tetapi karena Alkitab adalah satu-satunya Kitab Suci yang
jujur dan terbuka, maka iapun menuliskan apa adanya, karena MEMANG Yesus Kristus adalah
seorang manusia yang hidup tanpa dosa, dan tidak seorangpun yang dapat menemukan dan
membuktikan dosa-Nya. Para Teolog, Kaum Ulama dan Majelis Ulama tidak dapat menemukan
kesalahan-Nya. Pengadilanpun tidak. Dunia rohani tidak bisa menemukan dosa-Nya, dunia
sekulerpun tidak bisa menemukan kesalahan pada-Nya. Karena Yesus memang tidak berdosa,
dan Alkitab mencatat apa adanya.
Westminster Confession mengatakan bahwa “The revealed and the Revealer are
identicals.”46 Artinya apa yang diwahyukan dan Yang mewahyukan adalah sama, dengan
pengertian bahwa Allah mewahyukan Diri-Nya apa adanya seperti yang ditulis didalam Alkitab.
Karena itu Alkitab adalah satu-satunya Kitab Suci yang berani dikritik dan telah bertahan selama
ribuan tahun terhadap kritikan. Alkitab juga adalah satu-satunya Kitab Suci yang BERANI
DITERJEMAHKAN kedalam berbagai-bagai bahasa sehingga merupakan Kitab Suci yang paling
45

Cara penyangkalan Petrus adalah luar biasa, karena ia menyangkal dengan bersumpah (sesuatu yang
telah diketahuinya dilarang Tuhan – Mat. 5:34-37) bahkan mengutuk (bentuk tertinggi dari mengumpat, suatu
tanda melawan Tuhan – Mar. 9:39, yang seharusnya dihukum di neraka –Mat. 5:22)
46
Stephen Tong pada Konvensi Injil Nasional tanggal 4 sd 10 November 2013 Sesi Pleno 2 tentang
Pewahyuan Alkitab.
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banyak dibaca oleh umat manusia. Kitab-kitab Suci lain tidak boleh dikritik. Juga ada yang tidak
boleh diterjemahkan karena dianggap memiliki bahasa suci. Semakin sulit dimengerti semakin
dianggap keramat. Alkitab tidak demikian. Allah Alkitab adalah Allah yang menciptakan semua
bahasa sehingga memakai semua bahasa manusia untuk mengkomunikasikan Diri-Nya.
Adakah Kitab Suci lain seperti Alkitab yang jujur, terbuka terhadap kritikan dan yang
menyatakan bahwa semua bahasa adalah ciptaan Allah sehingga memakai semuanya sebagai
sarana pengenalan akan Allah Yang Benar? Tidak ada.

7. Sentralitas dan Ke-holistik-an Beritanya.
Sekalipun Alkitab dituliskan oleh 40 orang lebih yang tidak saling mengenal, dari
bermacam-macam latar belakang, dalam masa yang berlainan dalam rentang waktu 1500 tahun
dan dalam 3 bahasa didalam 3 benua, namun uniknya Alkitab memiliki satu sentral beritanya,
yaitu tentang Allah dan Jalan Keselamatan melalui Mesias-Nya.
Saat Yesus yang telah bangkit menjelaskan Alkitab Perjanjian Lama kepada kedua muridmurid-Nya yang kecewa dan tidak mengenal-Nya dijalan ke Emaus, Tuhan berkata kepada
mereka:
25

"Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala
sesuatu, yang telah dikatakan para nabi!
26
Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaan-Nya?"
27
Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh Kitab Suci,
mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. (Luk. 24:25-27)

Seluruh kitab-kitab didalam Perjanjian Lama (PL) memiliki fokus tentang Mesias, yaitu
janji-janji tentang Mesias, seperti yang Yesus Kristus jelaskan kepada kedua orang murid-Nya
diatas. Bahkan sebelum kematian-Nya, Yesus telah bersaksi bahwa kitab-kitab orang Yahudi
(yaitu kitab Perjanjian Lama) menunjuk kepada Dia:
39

Kamu menyelidiki Kitab-kitab Suci, sebab kamu menyangka bahwa oleh-Nya kamu
mempunyai hidup yang kekal, tetapi walaupun Kitab-kitab Suci itu memberi kesaksian tentang
Aku,
40
namun kamu tidak mau datang kepada-Ku untuk memperoleh hidup itu. (Yoh. 5:39-40)

Demikian pula dengan Perjanjian Baru (PB). Semuanya berpusat kepada berita tentang
siapa Mesias yang dimaksud oleh Perjanjian Lama itu. Dialah Yesus Kristus yang hadir didalam
sejarah manusia sekitar 2000 tahun yang lalu. Keempat Injil mencatat tentang sejarah Yesus
(apa yang dilakukan dan dikatakan/diajarkan-Nya), satu kitab mencatat bagaimana Allah
mendirikan Kerajaan/gereja-Nya didunia ini, dua puluh satu surat penggembalaan mencatat
tentang pengenalan akan Kristus dan bagaimana hidup sebagai pengikut-pengikut-Nya, dan satu
kitab terakhir (Kitab Wahyu) mencatat bagaimana Allah akan menyelesaikan semua karya
penyelamatan-Nya sampai konsumasi (penggenapan, penyelesaian) segala sesuatu. Semua kitab
itu adalah catatan sejarah yang dapat ditelusuri sampai kepada asalnya, dan bukan mitos-mitos.
Jadi, baik PL maupun PB keduanya berpusat kepada berita tentang Mesias. PL berbicara
tentang penciptaan manusia, kejatuhan ras manusia kedalam dosa dan bagaimana Allah
menjanjikan Jalan Keselamatan melalui korban substitusi Mesias, yaitu Allah yang akan
berinkarnasi menjadi seorang manusia. PB berbicara tentang PENGGENAPAN dari janji
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Keselamatan Allah didalam PL melalui korban substitusi Mesias. Karena itu kedua kitab ini tidak
dapat dipisahkan dan menjadi SATU KITAB SUCI bagi orang Kristen.47 Sangat menakjubkan
bahwa 66 kitab didalam Alkitab (yang ditulis oleh banyak orang tanpa mengenal langsung satu
sama lain, yang ditulis dalam waktu yang berbeda dalam jangka waktu 1500 tahun) itu memiliki
koherensi dan kesinambungan isi yang tajam demikian.
Bukan hanya koherensi dan kesinambungan isi saja yang menakjubkan, namun juga
keutuhan dan kelengkapan beritanya yang dapat menjawab kebutuhan dasar manusia akan
makna/tujuan hidupnya. Alkitab mengungkapkan asal usul alam semesta, asal usul manusia
yang UNIK (satu-satunya yang berbeda) dari kitab-kitab suci lainnya, serta tujuan
eksistensi/keberadaan manusia didalam dunia. Orang-orang yang mempercayai Alkitab dan
mengalami kuasa-Nya akan menemukan jawaban pertanyaan-pertanyaan paling penting dalam
hidupnya, yaitu: (1) Siapakah aku? (2) Mengapa aku berada didunia ini? (3) Apa tujuan
keberadaanku didunia ini? (4) Setelah aku mati, apakah yang akan terjadi kepadaku? (5) Apakah
ada suatu yang PASTI yang akan membawaku kedalam kebahagiaan Sorga? Dan (6) Bgaimana
aku bisa memastikan diriku bahwa aku pasti akan ke Sorga?. Itulah pertanyaan-pertanyaan
penting yang HARUS diperoleh oleh SETIAP orang yang hidup agar dia benar-benar memiliki arti
hidup yang sebenarnya dan membedakan mereka dari binatang atau makhluk lain yang hanya
hidup untuk kepuasan jasmaninya saja.
Tidak ada kitab suci lain yang demikian tajam beritanya kepada satu hal saja dan yang
dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan penting tentang eksistensi manusia didalam
dunia ini. Satu kitab suci lain menjelaskan ajaran pendirinya bahwa manusia, dunia dan alam
semesta telah ada sejak dari dulu dan berputar-putar dari kekal sampai kekal. Bukankah
pernyataan yang seolah dibungkus dengan “hikmat” ini adalah suatu kebodohan (atau suatu
sikap masa bodoh) yang luar biasa? Kalau dunia sudah ada sejak jutaan, milayaradan atau
trilyunan yang lalu, masa sih manusia tidak juga memenuhi bumi? Dengan logika sederhana dan
percobaan-percobaan science sederhana, pendapat ini hanya dianggap kebodohan saja.
Sayangnya banyak orang yang mempercayainya. Kitab-kitab suci lainnya, karena tidak dapat
menjawab pertanyaan-pertanyaan demikian, maka mereka kembali kepada mitos-mitos seperti
yang telah kita jelaskan dalam bagian yang terdahulu. Hanya Alkitab yang dapat menjelaskan
hal-hal itu dengan tuntas, gampang dimengerti, dan dibuktikan dengan catatan-catatan sejarah
yang teruji. Tidak ada kitab lain seperti Alkitab!

8. Keajaiban kuasanya untuk merubah manusia.
Keunikan lain dari Alkitab adalah tentang keajaiban kuasanya yang dapat merubah hidup
jutaan manusia disepanjang sejarah. Alkitab bukan hanya kitab sejarah yang luar biasa, tetapi
adalah Firman (Kalam) Allah sendiri. Karena itu Alkitab memiliki kuasa yang luar biasa untuk
mengubah jutaan manusia yang percaya, dari sikap hidup yang diperbudak dosa kepada hidup
yang merdeka dari perbudakan dosa. Dari sifat yang suka membenci menjadi mengasihi. Jadi
Alkitab benar-benar merubah orang dari dalam keluar. Ia merubahkan hati manusia, maka
segala sikap dan tindakan yang keluarpun akan berbeda.

47

Untuk diskusi yang lebih detil tentang bagaimana Perjanjian Lama berpusat kepada janji tentang Mesias,
lihat Bab-1, Bagian 3.c. diatas. Jika menginginkan penjelasan yang lebih detil lagi bagaimana baik Perjanjian Lama
maupun Perjanjian Baru keduanya menunjuk dan berpusat kepada Mesias (Kristus), baca Ebook “Jalan Pasti ke
Sorga!” terbitan BTBP yang dapat diunduh secara Cuma-Cuma dari https://sites.google.com/site/kembalikealkitab.
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Tidak ada kitab suci lain yang merubah manusia dari dalam seperti Alkitab. Jika kitabkitab suci lain mengklaim juga dapat merubah orang menjadi lebih baik, maka mereka merubah
manusia hanya pada sikap dan tindakan luarnya saja. Sementara mereka berusaha untuk
memoles sikap dan tindakan luarnya sehingga terlihat saleh oleh orang lain, hati mereka tidak
pernah mengalami perubahan. Hatinya tetap senang menyimpan dosa (hawa nafsu,
kemunafikan, kesombongan, kebencian, zinah, dsb.). Sedemikian liciknya hati manusia, sehingga
ia dapat menyembunyikan segala sesuatu tanpa diketahui orang lain. Bahkan dirinya sendiri
dapat ditipunya dan menganggap dirinya seorang yang baik. Nabi Yeremia pernah berkata
“Betapa liciknya hati, lebih licik dari pada segala sesuatu, hatinya sudah membatu: siapakah
yang dapat mengetahuinya?” (Yer. 17:9). Raja Salomo yang bijaksana juga mengamati bahwa
banyak orang telah menipu dirinya sendiri karena menganggap diri benar, namun hanya Tuhan
yang mengetahui kemunafikannya. Ia berkata “Setiap jalan orang adalah lurus menurut
pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati” (Ams. 21:2).
Pada saat keadaan baik-baik saja dan berada didepan banyak orang, maka mereka berlaku
seperti pemimpin yang suci. Namun saat sendiri atau tidak ada orang yang memperhatikan,
hatinya segera takluk kepada hawa nafsu saat melihat seorang wanita cantik melintas, atau
melihat tontonan yang menggoda. Atau pikirannya segera memikirkan hal-hal materi saja
(kekuasaan, kekayaan, ketenaran) dan tidak pernah mau memikirkan mereka yang miskin dan
sengsara. Bahkan saat terprovokasi, seorang yang kelihatan saleh dan dikagumi kemudian
menjadi seorang yang sangat kejam yang akan mengatas namakan agama untuk mengambil
nyawa orang lain. Persis seperti Saulus dulu.
Kitab suci lainnya lagi mengajarkan orang untuk menarik diri dari kehidupan dunia ini
dengan cara bersemadi dan mengosongkan pikiran. Tujuannya agar ia dapat menekan hawa
nafsu duniawinya dan tidak menyakiti sesama dan lingkungannya. Tindakan yang kelihatan
mulia itu justru merupakan tindakan yang tidak mulia karena pada akhirnya ia menuju kepada
nihilisme, yang juga berarti tidak dapat berkarya untuk menolong orang lain secara nyata. Pada
dasarnya kehidupan seperti itu adalah kehidupan untuk diri sendiri saja. Sekalipun mereka
berusaha untuk menekan sifat-sifat dan pikiran-pikiran dosa, mereka tidak akan dapat merubah
hatinya. Sama seperti perkataan Yeremia 2560 tahun yang lalu “Dapatkah orang Etiopia
mengganti kulitnya atau macan tutul mengubah belangnya?” (Yer. 13:23).
Alkitab merubah manusia dari hatinya. Dari hati yang baru itu kemudian keluar sikap,
cara berpikir dan tindakan-tindakan yang baru. Peristiwa perubahan hati ini disebut sebagai
peristiwa “kelahiran baru” yaitu perubahan hati manusia yang dikerjakan oleh Roh Kudus
melalui Firman Allah yaitu Alkitab (Yoh. 3:1-21; 1Pet. 1:23; Tit. 3:4-7). Hasilnya adalah suatu
“ciptaan baru,” yaitu manusia baru yang sama sekali berbeda dengan ia yang dulu (2Kor. 5:17;
Gal. 6:15). Karena peristiwa ciptaan baru ini adalah karya Allah semata beralaskan kepada
korban substitusi Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus melalui Firman/Alkitab-Nya, dan
bukan dari usaha manusia, maka hasilnya sangat berbeda dengan “pertobatan-pertobatan”
yang kita kenal pada iman-iman lainnya.
Sejarah manusia dipenuhi oleh orang-orang dari semua latar belakang yang telah
diubahkan oleh Tuhan melalui berita Alkitab. Ada orang-orang dengan latar belakang pemimpin
agama yang paling tua, ada pemimpin negara/kerajaan besar, tetapi banyak juga orang-orang
awam, bahkan penjahat-penjahat.
Saulus adalah contoh klasik seorang yang diubahkan Tuhan melalui firman-Nya. Ia adalah
seorang pemimpin muda agama Yahudi yang briliant, seorang Farisi (salah satu faksi Majelis
Ulama Yahudi), anggota dari Majelis Ulama Yahudi (Sanhedrin), murid Rabban Gamaliel (Teolog
utama Yahudi), anak dan cucu dari trah Farisi, seorang yang paling menonjol dan paling giat
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diantara pemuda sezamannya. Sedemikian hebatnya prestasi dan kefanatikannya, sehingga ia
diberi kepercayaan dengan fatwa dari Imam Besar dan Sanhedrin untuk menganiaya dan
membunuh orang-orang Kristen pada waktu itu. Oleh Saulus dan kelompoknya, orang-orang
Kristen di Yerusalem terpaksa mengungsi keluar kota, bahkan keluar negeri sampai Damsyik
(sekarang bernama Damaskus, ibu kota Siria sekarang). Namun diperjalanan menuju Damsyik,
Yesus Kristus menampakkan diri kepadanya, dan Sauluspun bertobat dan percaya kepada Yesus
Kristus melalui pengajaran Ananias dan murid-murid lainnya di Damsyik. Setelah peristiwa itu,
kehidupan Saulus berubah 180 derajat. Ia yang dulunya suka mengatas namakan agamanya
untuk membunuh orang lain, sekarang menjadi seorang yang mau bersusah payah mengasihi
orang-orang/jemaat yang menderita. Bahkan ia menyerahkan sisa hidupnya selama lebih dari 30
tahun lagi untuk menyatakan kasih Tuhan kepada banyak sekali orang sebelum ianya dieksekusi
pemerintah Romawi pada tahun 65 AD. Mengapa Saulus (lebih dikenal bernama Paulus) bisa
menjadi demikian? Karena dari pengenalannya akan Kristus melalui Firman-firman-Nya, ia
sekarang dapat mengerti tentang tujuan hidupnya. Filipi pasal 3 merangkumkan dengan ringkas
akan kehidupan Paulus sebelum dan setelah mengenal Kristus, dan diayat akhirnya ia
menyimpulkan pengenalan akan tujuan hidupnya yang telah dirubahkan. Ia berkata “Karena
kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus
Kristus sebagai Juruselamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa
dengan tubuh-Nya yang mulia, menurut kuasa-Nya yang dapat menaklukkan segala sesuatu
kepada diri-Nya.” (Fil. 3:20-21).
Selain Paulus, semua rasul-rasul Tuhan menunjukkan orang-orang yang telah diubahkan
oleh firman Tuhan. Mereka semua mati martir sebagai orang-orang yang telah diubahkan dari
para nelayan yang sederhana, mantan pegawai negeri (pemungut cukai), dan orang-orang biasa
yang penakut, menjadi orang-orang yang menunggang balikkan kerajaan Roma dengan berita
Injil mereka. Mereka semua rela mati dan meninggalkan kenyamanan hidup mereka karena
mereka telah mengenal Kristus yang mereka kenal dan telah diberitakan Alkitab Perjanjian
Lama. Stefanus mati dirajam di Yerusalem. Yakobus saudara Yohanes dibunuh Herodes Agrippa.
Fillipus mati disalib di Heliopolis Phrygia. Matius dirajam dan dipenggal di Yerusalem. Andreas
saudara Simon Petrus, mati disalib di Edessa. Markus mati dicabik-cabik orang di Aleksandria
Mesir. Petrus mati disalib terbalik di Roma. Paulus dipancung di Roma. Yudas Tadeus mati
disalib, juga di Edessa. Bartolomeus dibunuh di India. Thomas yang menginjili di Parthia dan
India mati ditombak. Simon orang Zealot, mati di Inggris. Yohanes, sekalipun tidak mengalami
kematian martir, namun mengalami banyak penyiksaan. Demikian juga para bapak-bapak gereja
disepanjang masa. Pada abad pertama saja, ada Erastus dari Korintus, Aristarkus orang
Makedonia, Trophimus orang Efesus, Joseph yang biasa dipanggil Barsabas, dan Ananias, bishop
dari Damaskus. Demikian juga Timotius, murid Paulus, begitu beraninya dia menghadapi massa
penyembah berhala di Efesus sehingga mati dipukuli pada tahun 97 AD. Daftar ini akan sangat
panjang jika dilanjutkan.48
Pada zaman modern ini, lebih banyak lagi orang-orang yang diubahkan oleh Alkitab.
Anda dapat memperoleh ribuan informasi dari internet tentang kesaksian-kesaksian orangorang yang diubahkan oleh Tuhan melalui pemberitaan Firman Tuhan.49 Tidak perlu jauh-jauh,
48

Anda dapat mempelajari sejarah para martir, yaitu orang-orang yang telah diubahkan oleh Firman
Tuhan, dari orang-orang biasa dan penakut, menjadi manusia-manusia pemberani yang luar biasa bahkan harus
mati demi imannya dibuku “Fox’s Book of Martyr” oleh John Fox. Versi perangkat lunaknya dapat anda peroleh dari
www.e-sword.net.
49
Cari di search engine seperti google dengan kalimat “Changed by Christ”, “changed by the word”,
“famous men changed by christ” dst.
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anda pasti telah menemukan disekitar anda orang-orang yang dulunya brengsek, preman atau
pembunuh, kemudian diubahkan oleh pemberitaan Firman Tuhan. Banyak juga misalnya tokohtokoh dari agama lain seperti Saulus yang dulu menganiaya dan menghina Alkitab, sekarang
menjadi percaya, bahkan menjadi penginjil, pendeta dan pengajar iman Kristen.
Sekali lagi, Alkitab adalah satu kitab suci yang UNIK karena ia satu-satunya buku yang
dapat mengubah orang dari dalam secara permanen. Mengapa demikian? karena Ia adalah
Firman Allah yang Hidup. karena itu ia dapat memberi kehidupan baru secara menakjubkan.
Alkitab berkata bahwa didalam Firman itu “ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia”
(Yoh. 1:4).
Masih banyak lagi keunikan dari Alkitab seperti isi beritanya yang berbeda dengan kitabkitab suci lainnya, tentang Allah yang diberitakannya yang unik (berbeda dan satu-satunya) dari
allah-allah iman lainnya, tentang peristiwa-peristiwa ajaib (mujizat-mujizat) yang dicatatnya,
yang sekalipun sangat spektakular (seperti lautan yang terbelah, roti yang jatuh dari sorga
selama 40 tahun, kebangkitan dari kematian, kenaikan ke sorga yang disaksikan oleh ratusan
orang, dll.), tetapi dapat dibuktikan sebagai sejarah dan bukan mitos semata. Namun
penjelasan-penjelasan diatas cukuplah kiranya untuk menunjukkan kepada anda bahwa Alkitab
bukan kitab biasa karena ia UNIK (tidak ada duanya). Tanda-tanda dan bukti-bukti itu juga
menjelaskan bahwa Alkitab benar-benar diwahyukan oleh Allah Semesta Alam, sehingga
memiliki kuasa untuk menyelamatkan manusia, merubah manusia, menggariskan sejarah dunia
dan manusia didalamnya. Kiranya pembaca yang belum pernah membaca Alkitab, sekarang
mulai untuk mencobanya. Dan bagi anda yang memang telah memiliki iman Kristen, namun
belum pernah menghargainya, ini juga saatnya anda mulai bersungguh-sungguh membaca,
mengerti dan melakukan ajarannya, karena hidup anda tergantung kepadanya – baik hidup
sekarang, terlebih hidup yang akan datang.
Sekarang mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang keunikan Iman Kristen lainnya,
yaitu keunikan tentang Allah yang diberitakannya.

43 | P a g e

Bab-2: Keunikan Allahnya

2013

BAB-2
KEUNIKAN

ALLAHNYA
Keunikan kedua dari Iman Kristen adalah Allah yang disembahnya.50 Namun sebelum
berbicara tentang Allah dari Iman Kristen, pertama sekali kita harus mendudukkan pengertian
kita dengan benar terlebih dahulu saat sebelum kita berbicara tentang Allah. Tujuannya agar
kita tidak terjebak kepada pengertian kita yang terbatas yang mencoba menjelaskan sesuatu
yang tidak terbatas seperti Allah. Perhatikan prinsip-prinsip berikut sebelum kita membicarakan
tentang Allah:
Prinsip PERTAMA:
Saat membicarakan tentang Allah, kita harus ingat bahwa kita makhluk ciptaan yang
TIDAK MUNGKIN dapat mengerti Sang Pencipta sepenuhnya dengan daya upaya kita.
Jika kita mengatakan bahwa Allah itu seharusnya begini-begitu, itulah tanda bahwa kita
sok tahu. Yang dicipta tidak mungkin mengerti Yang Mencipta. Itulah hakikat
keterbatasan ciptaan (lihat illustrasi dibawah ini).

50

Sehubungan dengan adanya kebingungan pada banyak orang, Allah yang disebut orang Kristen,
bukanlah Allah yang dimaksud oleh agama lain. Keduanya berbeda, baik Oknumnya, maupun sejarah nama yang
disandangnya. Kata “Allah” didalam kekristenan berasal dari konsep bahasa yang dipakai oleh PL yang telah dicatat
oleh Musa sekitar 3500 tahun yang lalu, yaitu bahasa Ibrani dan Aram. Keduanya berasal dari keluarga bahasa
Semit (Semitic Languages), suatu keluarga bahasa yang berasal dari peradaban paling kuno seperti Akkadian dan
Sumerian, yang telah memiliki tulisan sejak hampir 3000 tahun Sebelum Masehi (atau sekitar 5000 tahun yang
lalu). Bahasa Ibrani memakai kata “Eloah” untuk menunjuk kepada Allah (tunggal – Strong H433), dan bahasa Aram
sebagai “Eloh” (karena berasal dari satu keluarga bahasa, keduanya hampir sama). Bahasa Arab juga berasal dari
keluarga bahasa Semit. Karena itu ada kesamaan penyebutan Nama Allah itu. Namun perlu ditegaskan disini bahwa
asal kata “Allah” didalam Alkitab bukanlah berasal dari bahasa Arab yang sering diributkan bahkan oleh orang
Kristen sendiri. Kata Allah didalam Alkitab orang Kristen bahasa Indonesia berasal dari kitab Perjanjian Lamanya
yang sudah ada sejak 3500 tahun yang lalu, jauh sebelum agama lain memakai Nama itu.
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Gbr. 10: Perbedaan Yang Mencipta dan yang dicipta.
Gambar 10 memberi illustrasi bahwa karena ciptaan itu, baik materi (manusia) dan non materi
(malaikat dan makhluk-makhluk roh lainnya) sangat terbatas dan diciptakan untuk tunduk
kepada Dimensi Tempat dan Dimensi Waktu, maka tidak mungkin baginya untuk dapat
mengerti Allah dengan kemampuannya sendiri.
Prinsip Kedua:
Setelah kejatuhan manusia pertama (Adam & Hawa) didalam dosa, manusia bukan
hanya TIDAK MAMPU untuk mengenal Allah, namun lebih jauh lagi, mereka TIDAK MAU
mengenal Allah (Rom. 1:21). Illustrasi berikut mungkin mempermudah pengertian kita:
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Gbr. 11: Keadaan Manusia Setelah Kejatuhan Manusia Kedalam Dosa.
Setelah manusia pertama jatuh kedalam dosa, maka bukan saja manusia tidak mampu
mengenal dan mengerti Allah sepenuhnya, mereka sekarang bahkan TIDAK MAU mengenal
Allah lagi (Rom. 1:21-25). Dosa bukan saja memisahkan manusia dengan hadirat Kemuliaan
Allah (Rom. 3:23; 2Tes. 1:9), tetapi merubah sifat-sifat alamiahnya yang menjadikannya musuh
Allah dan harus dijauhkan dari hadirat kemuliaan-Nya selamanya (=Maut).51 Karena itu pusat
hidup manusia yang telah jatuh kedalam dosa bukan lagi Allah, tetapi kepada dirinya sendiri.

Prinsip Ketiga:
Karena manusia TIDAK MUNGKIN dapat mengenal Allah Yang Benar dari dirinya sendiri,
maka pengenalan akan Allah yang sejati hanya dapat terjadi jika Allah sendiri
menyatakan Diri-Nya kepada manusia. Lihat illustrasi dibawah.

51

Untuk dapat mengerti secara holistik (utuh menyeluruh) tentang akibat dosa kepada manusia dan
hubungannya dengan Allah, baca Ebook “Jalan Pasti ke Sorga!” terbitan BTBP yang dapat diunggah dari situs back
to The Bible Ministry (BTBM) https://sites.google.com/site/kembalikealkitab.
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Gbr. 12: Pengenalan yang benar akan Allah Yang Benar hanya dapat terjadi jika Allah sendiri
menyatakan Diri-Nya kepada manusia. Pada zaman Perjanjian Lama,
Allah menyatakan Diri-Nya kepada manusia dalam berbagai cara
dan kesempatan melalui para nabi-Nya (Ibr. 1:1).
Karena dosa, maka manusia TIDAK MUNGKIN DAPAT mengenal Allah yang benar.
Jangankan mengenal dengan benar, manusia bahkan menjadi tidak mau tahu tentang Allah
seperti yang dicatat Rasul Paulus dalam kitab Roma 1:18-32. Kalaupun mereka memiliki atau
membuat suatu kepercayaan/agama, hal itu adalah konsep karangan sendiri untuk
menenangkan batinnya (band. Rom. 10:1-3). Agama/kepercayaan yang dibangun manusia tidak
pernah membawa kepada pengenalan akan Allah yang Sejati (Yang sebenarnya).
Jika demikian, apakah kita tidak dapat mengetahui dengan pasti yang mana Allah Yang Benar
itu? jawabannya adalah “Ya” jika pengenalan itu adalah merupakan usaha manusia. Tetapi Allah
mau agar manusia mengenal Dia dan mempercayai-Nya. Karena itu Ia sendiri menyatakan DiriNya kepada umat manusia melalui Firman (Kalam, Perkataan) Allah yang disampaikan oleh para
nabi (Ibr. 1:1).
Setelah pada Perjanjian Lama Allah berulangkali dan dengan berbagai cara
mengkomunikasikan Diri-Nya melalui para nabi-nabi-Nya, maka pada zaman akhir ini Ia
menyatakan Diri-Nya melalui Anak-Nya Yesus Kristus, yang melalui-Nya Allah telah menciptakan
alam semesta (Ibr. 1:2). Jika digambarkan didalam suatu gambar, maka illustrasi berikut akan
menjadikan jelas apa maksudnya (sekalipun tetap terbatas sesuai Prinsip Pertama dan Kedua):
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Gbr. 13: Pengenalan yang benar akan Allah Yang Benar hanya dapat terjadi jika Allah sendiri
menyatakan Diri-Nya kepada manusia. Pada zaman akhir sekarang,
Allah menyatakan Diri-Nya secara penuh melalui Yesus Kristus,
Anak-Nya yang melalui-Nya Allah telah menciptakan
Alam semesta (Ibr. 1:2)
Setelah Allah menyatakan Diri-Nya melalui Yesus Kristus, maka tidak ada pernyataan lain
lagi yang diberikan kepada manusia karena Kristuslah “cahaya kemuliaan Allah dan gambar
wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan.” (Ibr.
1:3). Artinya, Kristus adalah gambar wujud Allah yang tidak kelihatan dan pancaran kemuliaan
Allah. Karena itu mengenal Allah hanya bisa dicapai jika seseorang mengenal Kristus (Yoh. 14:7).
Dan pengenalan itu hanya dapat terjadi karena Kristus berkenan menyatakan Allah itu
kepadanya (Mat. 11:27). Dengan perkataan lain, tidak ada jalan lain bagi pengenalan akan Allah
Yang Benar dan Satu-satunya, kecuali melalui Yesus Kristus (Yoh. 14:6-11).
Alkitab adalah Firman Allah, melalui mana Allah Yang Benar dan Satu-satunya
menyatakan diri kepada manusia. Dan agar manusia dapat mengerti pernyataan-Nya, maka
Allah memakai bahasa manusia yang dapat dimengerti (diistilahkan sebagai
“anthrophormism”). Tetapi kita harus mengerti bahwa itu adalah cara Allah untuk
berkomunikasi kepada manusia yang terbatas dari Yang Tidak Terbatas, sehingga memiliki
keterbatasan karena bahasa manusia yang terbatas. Misalnya, saat Alkitab mengatakan bahwa
“mata Allah mengamat-amati” (Ezr. 5:5), maka kita tidak boleh langsung beranggapan bahwa
Allah memiliki mata seperti manusia. Atau saat Alkitab menyatakan “maka menyesallah Allah”
(Yunus 3:10), maka kita berkesimpulan bahwa Allah tidak maha tahu sehingga harus merubah
rencananya. Tidak demikian artinya, karena “Allah bukanlah manusia, sehingga Ia berdusta.
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Bukan anak manusia, sehingga Ia menyesal. Masakan Ia berfirman dan tidak melakukannya,
atau berbicara dan tidak menepatinya?” (Bil. 23:19). Allah memakai bahasa manusia yang
terbatas agar manusia dapat mengertinya.
Contoh lain yang sering disalah artikan orang: istilah Anak Allah. Orang-orang yang tidak
percaya mengartikan sembari mengejek bahwa Allah memiliki Anak seperti seorang manusia
memiliki anak. Maka tidak akan mungkin baginya untuk mengerti. Saat Alkitab menyebut Yesus
Kristus sebagai Anak Allah, maka itu adalah bahasa manusia yang paling dekat untuk
menggambarkan hubungan antara Allah Bapa dengan Allah Anak didalam Tritunggal. Tidak ada
kosa kata manusia yang dapat menggambarkan hubungan itu selain istilah “Anak” karena
adanya kesamaan esensi antara seorang bapa dengan anaknya.
Jadi kesimpulan dari Prinsip Ketiga adalah bahwa manusia hanya dapat mengenal Allah
hanya jika Allah sendiri menyatakan Diri-Nya kepada manusia. Pada zaman Perjanjian Lama,
Allah telah menyatakan Diri-Nya melalui Firman-firman-Nya yang disampaikan melalui para
nabi-Nya. Semua itu hanya merupakan nubuat janji akan pernyataan-Nya yang FINAL dan paling
jelas, yang kemudian digenapi dengan kedatangan Mesias yang bernama Yesus Kristus. Karena
itu pengenalan akan Allah yang sejati hanya dapat diperoleh dengan mengenal Kristus dan jika
Kristus berkenan untuk menyatakan Allah kepadanya (Mat. 11:27). Fakta ini kemudian
membawa kita kepada Prinsip Keempat berikut:
Prinsip Keempat:
Karena pengenalan akan Allah Yang Benar hanya didasarkan kepada anugerah Kristus
untuk menyatakan siapa Allah Yang Benar itu, maka pengenalan akan Allah terjadi
bukan melalui pengetahuan, perbuatan atau jasa-jasa lainnya, tetapi hanya karena
anugerah pengungkapan/pernyataan/iluninasi saja yang diterima melalui iman (Mat.
11:27. Band. Mat. 16:17; Ibr. 11:1-3).
Karena itu pengenalan akan Allah orang Kristen yang unik hanya dapat diperoleh BUKAN
dengan penjelasan yang baik, atau melalui pengetahuan yang baik, tetapi hanya melalui
anugerah Kristus melalui iman. Jadi IMAN MENDAHULUI pengertian (“Fidem praecidict
Intellectus”), bukan mengerti dulu baru percaya (“Intellectus praecidict fidem”).
Mengapa harus demikian? bukankah kaidah manusia dan ilmu pengetahuan harus
mengerti dulu baru percaya? Jawabannya adalah: justru karena itu makanya untuk hal-hal yang
berhubungan dengan pengenalan akan Allah dibuat-Nya terbalik. Jika Allah dapat dimengerti
manusia terlebih dahulu baru manusia dapat percaya, maka TIDAK SEORANG manusiapun yang
akan percaya karena tidak seorangpun dapat mengerti dengan pengertiannya sendiri. Hal itu
juga berarti Allah tersebut (yang dapat dimengerti sepenuhnya dengan pengertian sendiri)
bukan Allah sejati karena Ia lebih kecil dari otak dan pengertian manusia. Karena itu pengenalan
akan Allah Yang Sejati hanya dapat diperoleh melalui pengungkapan Kristus yang diterima
melalui iman (band. Mat. 11:27; 16:17).
Dengan mengingat prinsip-prinsip diatas barulah kita dapat membicarakan mengenai
Allah Alkitab.
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2.A. ALLAH ALKITAB:
Allah Tritunggal Yang Esa
Allah yang dinyatakan didalam Alkitab orang Kristen adalah Allah Tritunggal Yang Esa. Ia
adalah Allah yang unik, yang tidak memiliki persamaan dengan, atau dapat ditiru oleh “allahallah” lainnya. Disini kita akan mendiskusikan Siapa Allah Tritunggal itu dan bagaimana Ia sangat
berbeda dengan “allah-allah” lain, termasuk dengan allah yang diklaim sebagai “Allah Yang Esa”
dengan pengertian Satu saja tanpa ada penjelasan tentang apa “Yang Satu itu.”
Namun kita harus mengingatkan bahwa saat kita akan mendiskusikan Siapakah Allah
Tritunggal itu, kita harus mengingat keempat prinsip diatas, dan satu kesimpulan dari padanya
yaitu:
>> TIDAK ADA satu padanan dalam bahasa manusia yang dapat menjelaskan dengan baik
akan Allah Tritunggal ini. Semua illustrasi yang terbaik sekalipun hanya merupakan gambaran
samar yang tidak sepenuhnya bisa dan boleh dianggap dapat menjelaskan tentang Tritunggal
sepenuhnya <<
Namun karena Alkitab telah menyatakan akan Allah Yang Benar dan Satu-satunya, baik
didalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, maka sebagai ummat Kristus, kita harus “bersiap
sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang
meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu,” (1Pet.
3:15). Ya, jika kita berkata bahwa kita mempercayai Allah Trinitas seperti yang dipercayai oleh
para Bapa gereja kita, maka kita harus dapat memberi pertanggung jawaban kepercayaan kita
itu. Untuk itu disini kita akan membahas tentang Trinitas sesuai dengan kesaksian Alkitab
dengan pengertian yang dipegang oleh Bapa-bapa Gereja, dan diformulasikan didalam konsilikonsili penting sebagai kredo-kredo (Pengakuan Iman) penting gereja.
Mengapa dan darimana konsep Trinitarian Iman Kristen timbul?
Banyak orang, termasuk orang Kristen sendiri yang tidak mempercayai Trinitarian karena
beranggapan bahwa Tuhan sendiri dan para rasul-Nya tidak pernah menyebutkan istilah
tersebut. Apalagi mereka tidak pernah diberi pengajaran yang baik tentang Trinitas, sehingga
mereka gampang terjatuh kedalam bidat-bidat yang telah muncul pada abad ke 3 dan ke 4
seperti Sabelianisme (atau Modalisme) pada satu ekstrim dan Arianisme pada ekstrim lain. Atau
bahkan yang tidak memiliki konsep sama sekali, bukan Sabelian, bukan pula Arian, tetapi
merupakan “teologi campuran yang membingungkan.” Misalnya, pada masa kini kita masih
sering mendengar ada pendeta yang memberi berkat “dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus,
yaitu didalam nama Yesus Kristus,” atau yang berdoa “ Bapa kami Tuhan Yesus Kristus.” Hal-hal
ini adalah gambaran yang nyata pada masa kini bahwa gereja telah kehilangan pengertiannya
tentang Trinitas itu. Karena itu kita perlu meninjau ulang bagaimana dan mengapa konsep
Trinitas itu kemudian menjadi bagian inti dari Iman Kristen (atau dapat ditegaskan disini bahwa
Iman Kristen adalah iman terhadap Trinitas, dan jika ada seseorang yang mengaku Kristen,
namun tidak mempercayai Trinitas, maka sesungguhnya ia bukanlah orang Kristen). Jadi, dari
manakah konsep Trinitarian itu muncul dan mengapa ianya kemudian menjadi inti dari Iman
Kristen yang sejati?
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Konsep Trinitas BUKANLAH konsep yang diformulasikan oleh para teolog atau bapakbapak gereja dari kesenangannya untuk menemukan hal-hal baru yang menggemparkan agar
mendapat nama. Tidak. Konsep ini tersebar didalam seluruh Alkitab (baik PL, terutama didalam
Perjanjian Baru setelah Allah menyatakan Diri-Nya secara penuh didalam inkarnasi). Konsep ini
diformulasikan sebagai jawaban pertanggung-jawaban (apologet) Gereja terhadap bidat-bidat
yang muncul dari dalam gereja sendiri. Sekarang, bagaimana proses munculnya doktrin Trinitas
ini dan apa saja pemicunya? Mari kita membahasnya.
John Stott, seorang tokoh Injili abad ke 21 menjelaskan asal muasal dan alasan
munculnya Konsep Trinitas didalam gereja Tuhan. Konsep Allah yang Trinitarian muncul atau
lahir dari 3 hal ini:
1. Dari sejarah, mulai Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Artinya, disaat kita mempelajari
sejarah pernyataan Allah didalam Alkitab, mau tidak mau kita akan menemukan konsep
Trinitarian ini dinyatakan secara progressif. 52 Disini akan dibahas bagaimana konsep
monoteisme didalam kitab-kitab Yahudi didalam Perjanjian lama itu kemudian dinyatakan
secara lebih nyata didalam Perjanjian Baru sebagai monoteisme trinitarian.
2. Dari kebutuhan penjelasan Teologis akan hubungan antara Allah Bapa dengan Yesus Kristus
dan Roh Kudus. Pada masa para rasul dan gereja mula-mula, semua orang percaya
menerima bahwa baik Bapa, maupun Kristus dan Roh Kudus adalah Allah. Mereka
menerimanya sebagaimana adanya, tidak perlu penjelasan detail mengenai bagaimana
hubungan ketiganya karena fokus perhatiannya adalah bagaimana memberitakan Injil dan
mendirikan gereja-gereja diantara orang-orang yang belum percaya.
Namun saat gereja mulai besar dan serangan bidat muncul dari dalam gereja, maka gereja
harus menjawab dengan suatu doktrin tentang hubungan antara Allah, Kristus dan Roh
Kudus. Dari situlah kemudian gereja melalui bapa-bapa gereja memformulasikan hubungan
ketiga pribadi Allah yang Trinitarian itu.
3. Dari pengalaman praktis orang-orang percaya. Saat kita dibaptis, maka kita dibaptis dalam
nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Saat kita berdoa, maka kita datang kepada Bapa melalui
Anak-Nya dengan arahan Roh Kudus, dst. Karena hal-hal praktis itu telah dialami oleh
orang-orang percaya sejak zaman gereja mula-mula, maka mau tidak mau hal-hal praktis itu
harus dimengerti dan dijelaskan dengan lebih baik. Karena tuntutan itu jugalah maka
konsep Trinitas harus diformulasikan dengan tegas dan jelas.53
Dari ketiga hal tersebut diataslah kemudian gereja memformulasikan doktrin Trinitas
yang merupakan formula Alkitab sendiri mulai dari PL sampai penyataan yang penuh didalam
PB. Sekarang mari kita bahas satu persatu.

2.A.1. Doktrin Trinitas
Sebagai Tuntutan Sejarah

52

Progressif = seiring dengan berjalannya waktu, semakin terbuka dan semakin jelas.
John Stott, “Nobody believes the Trinity Nowadays”, Khotbah mp3. All Souls Langham Place Church,
1995. http://www.allsouls.org/Media/Player.aspx?media_id=51973&file_id=54840
53
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Doktrin Trinitas tidak muncul begitu saja sekalipun kemudian kita sadari bahwa sejak
Perjanjian Lama, Allah Yang Esa itu juga adalah Allah Trinitarian. Ia merupakan pernyataan
progressif Allah didalam Gereja-Nya yang oleh keperluan apologetik harus menjelaskan
hubungan antara Anak Allah/Kristus yang adalah Allah dengan Allah Bapa dan Roh Kudus. Jauh
sebelum doktrin Trinitas terkristal pada abad ke 4 pada Konsili Nicea (AD 325), hubungan antara
Anak Allah dan Bapa itu telah dibicarakan oleh para apologet abad ke 2 seperti Justin Martyr,
Tatian, Athenagoras dan Theofilus dari Antiokhia. Penekanannya kepada hubungan antara
Kristus sebagai Logos sebelum inkarnasi dengan Bapa.
Irenaeus (AD 130-200) didalam bukunya “Against Heresies” juga telah melakukan apologet
melawan konsep gnostik yang menyatakan bahwa Kristus bukanlah Allah tetapi hanya
merupakan salah satu dari emanasi Allah.54 Sejarah gereja mencatat bahwa semakin lama,
Gereja semakin dituntut untuk menjelaskan hubungan antara ke-Esa-an Allah dengan Keilahian
Kristus dan tempat Kristus didalam ke-Allah-an itu. Itulah latar belakang mengapa bapa-bapa
Gereja kemudian menyatukan segala daya, doa dan usaha untuk menghasilkan suatu penjelasan
yang kuat dan Alkitabiah (apologetika) tentang hubungan antara Allah (Bapa), Kristus (Anak) dan
Roh Kudus. Itulah juga sebabnya gereja memformulasikan Trinitas dalam kredo-kredo yang
penting, seperti Kredo Nicea (Nicene Creed) dan kredo-kredo lainnya yang menjelaskan
hubungan antara Bapa, Anak dan Roh Kudus.55
Namun sekarang kita akan kembali jauh ke belakang, bagaimana kitab-kitab Perjanjian
Lama yang mengajarkan Monoteisme yang ketat itu ternyata mengandung misteri-misteri yang
kemudian hanya dapat dimengerti dalam konteks Trinitas. Sejarah pernyataan Allah yang
progressif itulah yang kemudian membuat gereja harus memformulasikan hubungan antara
Bapa, Anak dan Roh Kudus. Mari kita mulai dengan Perjanjian Lama.

a. Monoteisme didalam Perjanjian Lama
Perjanjian Lama mengajarkan dengan ketat dan tidak salah tentang monoteisme. Orangorang Yahudi, mulai usia dini sudah harus dapat menghafalkan dan melafalkan ayat-ayat
Shema56 mereka, dan mengucapkannya sekurang-kurangnya dua kali sehari:
4

Dengarlah, hai orang Israel: TUHAN itu Allah kita, TUHAN itu esa!
Kasihilah TUHAN, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu
dan dengan segenap kekuatanmu. (Ul. 6:4-5)
5

54

“Emanasi” adalah pancaran yang semakin lama semakin redup. Seperti cahaya lampu: semakin jauh dari
lampunya, cahayanya semakin pudar. Gnostik percaya bahwa materi adalah jahat. Karena Kristus sudah
berinkarnasi menjadi materi (manusia), maka Ia tidak mungkin Allah. Valentinus, tokoh Gnostik yang ditentang
Irenaeus, mengatakan bahwa tingkat tertinggi adalah Dualitas yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata:
Yang Tidak Terkatakan dan Keheningan. Dualitas ini kemudian memancarkan Dualitas tingkat Dua: Bapa dan
Kebenaran. Lalu keempatnya itu menghailkan Logos dan Hidup, Manusia dan Gereja. Jadi yang delapan itu lalu
membentuk Ogload/delapan (Robert Letham, “Allah Trinitas. Dalam Alkitab, Sejarah, Theologi dan Penyembahan.”
Surabaya: Penerbit Momentum, 2008, hal. 95.)
55
Seperti Kredo Athanasia (Athanasian Creed). Kredo dari gereja latin ini sangat berpengaruh kemudian
kepada para Reformator. Kredo ini kemungkinan dibuat setelah 4 sinode penting (Nicea-AD 325, Konstantinopel –
AD 381, Efesus-AD 431, dan Chalcedon –AD 451), karena menggunakan konsep Kristologi Chalcedon (“Athanasian
Creed” dalam “The Creeds of Christendom with History and Critical Notes”, oleh Philip Schaff, 1877.)
56
Shema ini pengertiannya mirip “syahadat” yang harus diucapkan oleh mereka yang beragama Islam.
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Monoteisme ini diperjelas oleh dua dari kesepuluh Hukum Taurat (Hk Taurat 1 & 2). Mereka
harus menyembah hanya kepada TUHAN (YHWH, kemudian menjadi “Yehova”) saja, dan
bukan kepada yang lainnya. Mereka juga tidak boleh mencoba untuk membuat patungpatung yang disangka sebagai wujud dari dewa/i dan sujud kepadanya. Diantara SEMUA
bangsa-bangsa disekitar mereka yang menganut paham politeisme, bangsa Yahudi muncul
secara unik dengan monoteismenya. Konsep monoteisme yang ketat ini merupakan
penegasan Allah Yehova bahwa Ia tidak dapat disamakan dengan “allah-allah” lain yang
sebenarnya bukanlah Allah.57
Namun bagi orang-orang yang teliti, seperti para bapa-bapa gereja yang akhli, serius dan
tekun mempelajari kitab-kitab Perjanjian Lama, ke-Esa-an dari TUHAN Allah (Allah Yehova)
tidak sesederhana seperti pengertian banyak orang yang berkesimpulan bahwa ke-Esa-an
Yehova berarti tunggal tanpa ada penjelasan lain.
Para Bapa-bapa gereja kemudian mulai memperhatikan bahwa dalam ke-Esa-an Nya, Allah
memiliki misteri-misteri yang dari dahulu telah membuat pusing para teolog/rabbi Yahudi.
Misteri-misteri itu antara lain:
1. Adanya ayat-ayat yang terlihat menyatakan adanya lebih dari satu pribadi didalam
Allah. Misalnya, saat Allah akan menciptakan manusia, Ia berkata "Baiklah Kita
menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Kita,” (Kej. 1:26). Terlihat disini bahwa
Allah yang sendirian menciptakan manusia itu berbicara kepada pribadi lainnya.58
Namun saat pikiran kita mulai mengkhayal jangan-jangan Allah memang lebih dari satu
(politeisme), maka ayat selanjutnya mencatat “Maka Allah menciptakan manusia itu
menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan
perempuan diciptakan-Nya mereka” (Kej. 1:27). Disini Allah dinyatakan secara tegas
sebagai tunggal, bukan jamak.
Demikian pula saat manusia telah jatuh kedalam dosa, maka Allah berkata
"Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari Kita,” (Kej. 3:22).
Lalu saat manusia menjadi sombong dengan kebesaran kerajaan manusia yang pertama
di Babel, Tuhan berbicara “Baiklah Kita turun dan mengacaubalaukan di sana bahasa
mereka,” (Kej. 11:7). Namun sekali lagi, saat kita tergoda untuk berkesimpulan bahwa
Allah adalah jamak (politeisme), maka ayat selanjutnya kemudian mencatat
“Demikianlah mereka diserakkan TUHAN dari situ ke seluruh bumi,” (Kej. 11:8). Disini
Yehova (TUHAN) adalah tunggal.
Demikianlah kita melihat pola ini: TUHAN Allah yang Esa itu tidak dapat dinyatakan
sebagai tunggal begitu saja (tunggal dengan pengertian murni, yaitu hanya satu, tanpa

57

PL dipenuhi dengan pengertian bahwa Allah adalah Satu-satunya. Mis. Yes. 43:10 “Sebelum Aku tidak
ada Allah dibentuk, dan sesudah Aku tidak akan ada lagi.” Yes. 44:6 "Akulah yang terdahulu dan Akulah yang
terkemudian; tidak ada Allah selain dari pada-Ku.” Yes. 45:6 “tidak ada yang lain di luar Aku. Akulah TUHAN dan
tidak ada yang lain..”
58
Banyak teori telah dikemukakan tentang ayat ini. Salah satunya yang pernah populer mengatakan
bahwa disini Allah berbicara di dalam suatu sidang ilahi (seperti Ayub 1:6) yang dihadiri semua makhluk rohani
yang telah dicipta sebelum manusia (band. Ayub 38:6-7). Namun semua teori itu kemudian terbantahkan karena
bentuk kalimat disini adalah ajakan untuk melakukan bersama-sama tindakan penciptaan, dan bukan sekedar
pemberitahuan atau usulan untuk membuat manusia. Makhluk-makhluk ciptaan tidak pernah dapat menciptakan.
Lagipula, jika kata “Kita” yang dimaksud disitu termasuk malaikat atau makhluk rohani lainnya, kemudian menurut
gambar dan rupa siapakah manusia diciptakan, Allah atau makhluk lain?
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penjelasan lain), karena Ia juga menyatakan Diri-Nya dalam bentuk jamak.59 Namun,
saat kita tergoda untuk menyatakan bahwa Ia adalah jamak (politeisme), maka
pernyataan-pernyataan selanjutnya menegaskan bahwa Ia adalah tunggal.
2. Adanya teofani-teofani Allah,60 terutama fakta tentang Malaikat TUHAN (“M” huruf
besar, atau Malakh Yehova).
Perjanjian Lama dengan tegas menyatakan bahwa tidak seorangpun dapat melihat
Allah, karena manusia tidak akan tahan melihat kemuliaan-Nya dan pasti mati (Kel.
33:20). Karena itu setiap orang, termasuk para nabi dan rasul yang melihat kemuliaan
Tuhan, merasa takut setengah mati (mis. Yesaya – Yes. 6:5; Gideon - Hak. 6:22; Petrus,
Yohanes & Yakobus – Mat. 17:5-7).
Namun demikian, Perjanjian Lama dipenuhi dengan catatan-catatan tentang
penampakan Allah dalam bentuk yang dapat dilihat, khususnya sebagai manusia atau
malaikat. Didalam kitab Kejadian pasal 18 misalnya. Disitu dinyatakan dengan tegas dan
eksplisit bahwa Yehova menampakkan diri kepada Abraham didekat pohon tarbantin di
Mamre, bahkan melakukan diskusi dan negosiasi yang intensif dengan Abraham.
Banyak teofani-teofani lain didalam PL, namun tidaklah cukup tempat disini untuk
dibahas. Kita akan memfokuskan diri pada catatan-catatan teofani yang khusus, yaitu
tentang kemunculan berulang dari Malaikat TUHAN.
Malaikat TUHAN dipercaya sebagai wujud penampakan Yehova sendiri (perhatikan kata
Malaikat ini diawali oleh huruf “M” huruf besar. Ia bukanlah salah satu dari malaikatmalaikat ciptaan Tuhan lain).
Didalam kelima kitab Musa (Pentateukh) saja banyak perikop yang memperlihatkan
kemunculan Malaikat TUHAN ini diidentifikasikan sebagai Allah sendiri. Dimulai saat
penampakan-Nya kepada Hagar saat Hagar bersama anaknya Ismael diusir dari
Abraham. Setelah memerintahkan Hagar untuk kembali kepada nyonyanya Sara, Sang
Malaikat berbicara “Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak
dapat dihitung karena banyaknya" (Kej. 16:10). Disini Malaikat TUHAN tidak bertindak
sebagaimana malaikat biasa yang selalu berkata “beginilah Firman Tuhan,” tetapi
berkata “Aku akan..” yang berarti Dialah yang berfirman. Namun disaat lain, Ia seolaholah bukan Allah sendiri, tetapi Pribadi lain yang berbeda dengan TUHAN. Langsung
pada ayat berikutnya (ayat 11), menyambung firman-Nya yang baru dikatakan-Nya,
Malaikat TUHAN kemudian berkata “...sebab TUHAN telah mendengar tentang
penindasan atasmu itu” (Kej. 16:11) yang jelas memperlihatkan Ia berbeda dengan
TUHAN. Hagar sendiri tidak menyangsikan bahwa Ia adalah Allah yang telah berfirman
59

Bahkan Allah selalu dicatat dalam bentuk jamak (Elohim). Elohim (Kamus Strong H430) adalah bentuk
jamak dari El atau Eloah (Kamus Strong H433). Dalam tata bahasa Ibrani, akhiran “im” menyatakan bentuk jamak,
seperti kerub (tunggal) menjadi kerubim, seraf menjadi serafim, dsb. Teolog Kristen pada awalnya setuju dengan
interpretasi para rabbi Yahudi bahwa plural dalam kata Elohim tidak menyatakan kejamakan pribadi-Nya, namun
kejamakan atribut keilahian-Nya (Maha Kuasa, Maha Mengetahui, dsb.), namun pendapat ini saat ini sudah kurang
populer. Dengan adanya pernyataan puncak oleh Yesus Kristus dan semakin kokohnya pondasi konsep Trinitas,
kata itu sekarang dapat dimaknai bukan hanya sebagai kejamakan atribut illahi-Nya saja, tetapi terutama dimaknai
sebagai suatu pintu kepada kejamakan pribadi Allah.
Perlu diingat juga bahwa tata bahasa Ibrani bukan hanya memiliki kata tunggal dan jamak, tetapi juga dual
(ganda, rangkap dua). Saat menyebut Elohim, maka yang dipakai adalah kata jamak, bukan tunggal atau dual.
60
“Teofani” berarti penampakan Allah dalam bentuk yang dapat dilihat manusia, seperti menjadi bentuk
manusia seperti yang Abraham alami didalam Kejadian pasal 18.
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kepadanya dan menyebut-Nya sebagai “El-Roi” yang berarti “Allah yang melihat.” (Kej.
16:13).
Malaikat TUHAN ini jugalah yang muncul kepada Abraham sesaat sebelum ia
mempersembahkan Ishak di bukit Moria. Disaat yang kritis itu, Malaikat TUHAN
berkata kepada Abraham “Abraham, Abraham” dan Abraham menjawab “Ya, Tuhan”
(Kej. 22:11). Kemudian Malaikat TUHAN berbicara kepadanya “"Jangan bunuh anak itu
dan jangan kauapa-apakan dia, sebab telah Kuketahui sekarang, bahwa engkau takut
akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal
kepada-Ku" (Kej. 22:12). Disini Malaikat TUHAN berbicara sebagai Allah sendiri,
sekaligus sebagai Pribadi yang berbeda dengan Allah (“...engkau takut akan Allah”
bukan “takut akan Aku”), tetapi dengan penekanan kepada arti berbicara sebagai Allah
sendiri. Namun didalam ayat 16, Malaikat TUHAN berfirman lagi “Aku bersumpah demi
diri-Ku sendiri--demikianlah firman TUHAN--:” (Kej. 22:16), yang memperlihatkan
perbedaan pribadi antara Malaikat TUHAN dengan TUHAN yang berfirman.
Sekali lagi kita melihat pola ini: ada kejamakan yang terlihat pada pribadi Allah Yehova
Yang Esa itu. Namun saat kita mulai berpikir bahwa Ia jamak, maka kita akan dibawa
kembali kepada pengertian bahwa Ia adalah tunggal. Demikian pula sebaliknya: saat
kita mulai berpikir bahwa Ia adalah tunggal, maka kita akan diingatkan bahwa Ia juga
jamak.
Penampakan Malaikat TUHAN dengan pola seperti ini terus dapat kita temukan
didalam Perjanjian Lama. Dialah yang menampakkan diri kepada Yakub sebagai “Allah
yang di Bethel” (Kej. 31:11-13). Dialah Malaikat TUHAN yang menampakkan diri kepada
Musa disemak belukar dan Musa harus sujud kepada-Nya karena TUHAN sendirilah
yang berfirman dari sana (Kel. 3:2-7). Dialah juga Panglima Bala Tentara TUHAN yang
menampakkan diri kepada Yosua, yang memerintahkan Yosua untuk menanggalkan
kasutnya karena tempat itu menjadi kudus, sama seperti Musa didepan belukar yang
terbakar itu (Yos. 5:13-15). Dan banyak lain lagi penampakan Malaikat TUHAN yang
unik ini, sehingga para akhli kitab, maupun para teolog Kristen sepakat tanpa keberatan
yang signifikan, menyatakan bahwa Ia bukanlah malaikat ciptaan, namun TUHAN
sendiri dan menuliskan “M” huruf besar untuk membedakannya dengan malaikatmalaikat ciptaan lainnya.61
Teofani-teofani, secara khusus penampakan Malaikat TUHAN ini membuat kita berpikir
bahwa TUHAN Allah, sekalipun Ia adalah Esa, namun tidaklah sesederhana pengertian
tunggal biasa. Ia juga memiliki aspek kejamakan.
3. Adanya distingsi (pembedaan) didalam Diri Allah sendiri, terutama dalam hubungannya
dengan Mesias yang dinantikan.

61

Ayat-ayat lain yang dapat dipelajari tentang Malak Yehova: (1) dimana antara Allah dan Malakh Yehova
tidak dibedakan: Kej. 16:7; 22:15, 16; Kej. 18; Kel. 3:2, 4; Hak. 2:4, 5; (2) dimana antara Allah dan Malakh Yehova
dibedakan: Kej. 24:40; Kel. 23:21; 33:2, 3; Hak. 13:8, 9 dan banyak ayat lain. Para teolog Kristen mayoritas sepakat
bahwa Malakh Yehova ini adalah teofani khusus yang merupakan teofani dari pribadi kedua Trinitas didalam
Perjanjian Lama.
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Para rabbi dan teolog Yahudi telah sejak lama bertanya-tanya tentang ayat-ayat
tertentu yang memperlihatkan adanya pembedaan didalam Yehova sendiri. Mazmur
110 misalnya. Mazmur ini dituliskan oleh Daud untuk seseorang yang disebutnya
sebagai “Tuanku” (“Adonai”- ay. 1).62 Tuannya Daud ini dikaruniakan oleh Yehova untuk
duduk sebagai raja dari Sion sebagai tangan Yehova untuk meremukkan kerajaankerajaan pada hari murka Yehova (ay. 5-6). Tentara-Nya (menunjuk ke Adonai) bukan
berhiaskan senjata, tetapi kekudusan (ay. 3). Yang lebih membingungkan para rabbi,
Sang Tuan itu juga diangkat oleh Yehova melalui sumpah kekal menjadi Imam yang
kekal menurut Melkisedek.63 Sekarang kita dapat mengerti bahwa yang dimaksud
Adonai nya Daud disini adalah Mesias karena Tuhan Yesus sendiri yang mengatakannya
didalam Matius 22:41-46. Namun para rabbi Yahudi tetap tidak mengerti Siapa yang
disebut Daud sebagai Adonai itu. Demikian pula didalam Mzm. 2:7. Siapakah raja yang
dimaksudkan “diperanakkan” oleh Yehova disini?
Misteri-misteri bagi para rabbi ini kemudian menjadi lebih kompleks ketika
berhubungan dengan Mesias yang dijanjikan, yang dalam banyak hal memiliki atribut
Yehova, tetapi berbeda dengan Yehova.
Saat Yesaya menuliskan nubuatnya tentang seorang anak yang akan lahir untuk
bangsanya yang akan memerintah diatas takhta Daud untuk selamanya, misteri ini
bertambah (Yes. 9:1-6). Apalagi Pribadi yang dijanjikan itu memiliki atribut yang hanya
dimiliki oleh Yehova saja. Ia akan disebut “Penasihat Ajaib” (Ia memiliki pengetahuan
dan hikmat yang luar biasa/ajaib), “Allah yang Perkasa” (seorang yang Ilahi/bukan
manusia biasa yang memiliki kuasa luar biasa), “Bapa yang kekal” (sumber dari
kekekalan), dan “Raja Damai” (sumber dari perdamaian dan kedamaian). Semua atribut
itu adalah milik Yehova saja. Karena itu nubuatan itu menjadi misteri para rabbi sampai
masa kini. Hanya orang Kristen sejati yang mengerti bahwa semua atribut itu cocok
disandang oleh Yesus Kristus, Mesias yang dijanjikan dalam nubuatan ini.
Banyak lagi nubuatan-nubuatan yang berhubungan dengan Seorang dengan Pribadi
yang unik yang kemudian dihubungkan sebagai Mesias yang akan datang. Namun
karena ruang yang terbatas, sekali lagi disini hanya akan disebutkan secara sepintas.
Satu misteri lagi bagi para rabbi adalah tentang Seseorang yang diberi kekuasaan
sangat besar oleh Yehova sebagai pemegang kekuasaan sebuah kerajaan “yang
didirikan oleh Allah Semesta Langit” yaitu suatu kerajaan kekal didalam penglihatan
Daniel (Dan. 2:44). Kerajaan itu seperti batu yang pada mulanya kelihatan tidak berarti,
tetapi batu itu sanggup menghancurkan kaki patung itu. Batu itu bahkan kemudian
menjadi suatu gunung besar yang memenuhi seluruh bumi (Dan. 2:34-35, 44-45).
Didalam penglihatan yang paralel, Daniel melihat bahwa Allah akan mendirikan suatu
Kerajaan Kekal yang kepemimpinannya diserahkan kepada seorang “seperti anak
62

“Adonai” dengan akar kata “adon” berarti penguasa (sovereign). Bagi bangsa Yahudi, penyebutan
tetragrammaton YHWH adalah sakral. Saat membaca kata suci itu, maka mereka akan menggantinya dengan kata
“Adonai” (Tuhanku). Jadi didalam mazmur Daud ini, ada Pribadi khusus yang disebutnya dengan Tuhan (penguasa),
yang kepada-Nya dikaruniakan kerajaan di Sion yang akan menghancurkan kerajaan-kerajaan dibumi sebagai
tangan murka Yehova.
63
Ini adalah imamat kekal yang berbeda sama sekali dengan imamat suku Lewi yang berdasarkan
keturunan Harun. Kita hanya dapat mengerti imamat ini setelah inkarnasi Kristus dan karya imamat-Nya dijelaskan
secara panjang lebar oleh penulis kitab Ibrani didalam Perjanjian Baru (Ibr. 7 & 8).
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manusia” (Dan. 7:13-14). Siapakah “anak manusia” itu? Orang-orang Yahudi kemudian
memakai terminologi “Anak Manusia” untuk menunjuk kepada Mesias yang dijanjikan.
Siapakah Ia dan kerajaan apakah yang dipimpin-Nya? Itu adalah suatu misteri bagi para
rabbi Yahudi bahkan sampai kini.
Misteri lainnya adalah tentang Seorang raja yang akan muncul dari Bethlehem yang di
Efrata yang asalnya “sejak purbakala, sejak dahulu kala” (= dari masa kekekalan masa
lalu) – Mika 5:1. Dia akan menggembalakan bangsa Israel dengan kekuatan Yehova (ay.
3), memberkati keturunan Yakub, melenyapkan alat-alat perang (memberi keamanan &
kedamaian), dan memulihkan penyembahan yang sejati (ay. 6-13), dan memerintah
bangsa-bangsa dengan keras (ay. 14). Siapakah raja yang awalnya dari kekekalan?
Sekalipun para rabbi mengharapkan Mesias yang hebat, namun tidak ada manusia yang
awalnya dari kekekalan.
Itulah sebagian dari misteri-misteri Perjanjian Lama tentang Pribadi Yehova dan Sosok
lain yang selalu muncul didalam kitab-kitab mereka. Karena itu, sekalipun kitab-kitab Perjanjian
Lama itu menekankan bahwa Yehova adalah Esa, namun ke-Esa-an Yehova bukanlah
ketunggalan dengan pengertian “tunggal tanpa penjelasan lain.” Setelah inkarnasi, dikemudian
hari kita akan dibawa kepada pengertian yang jernih tentang misteri-misteri Perjanjian Lama itu,
dan olehnya kita semakin mengerti akan Pribadi Yehova yang Trinitarian.

b. Perjanjian Baru
Didalam Perjanjian Baru, seluruh misteri Perjanjian Lama yang sebagian didiskusikan
diatas kemudian dinyatakan dengan jelas. Dengan penjelasan rasul Yohanes tentang
preinkarnasi Kristus, yaitu Logos yang kekal yang menciptakan segala sesuatu, kita kemudian
mengerti dengan jelas mengapa pada saat akan menciptakan manusia, Allah berkata “Baiklah
Kita...” (Kej. 1:26). Jawabannya adalah bahwa Allah sedang berbicara diantara Pribadi-pribadi
didalam Tritunggal. Penafsiran itu tidak dapat disangkal karena pada ayat-ayat pendahuluannya,
yaitu pada saat Allah menciptakan semesta, hanya ketiga Pribadi Allah lah yang dinyatakan
terlibat langsung dalam kegiatan penciptaan alam semesta (ay. 1 sd 3). Karena penciptaan
manusia merupakan kegiatan lanjutan penciptaan, maka paling diterima akal bahwa Pribadipribadi yang samalah (Allah Bapa, Anak/Firman dan Roh Allah) yang berdialog disini. Bukan
dengan makhluk-makhluk lain seperti malaikat, karena malaikat tidak dapat mencipta, dan
manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, bukan menurut gambar dan rupa malaikat.
Jadi ketika kita sekarang membaca didalam PL perkataan-perkataan Allah atau manifestasmanifestasi Allah yang mengindikasikan pluralitas Pribadi Allah, maka kita mengerti dengan
jernih bahwa Allah yang Esa didalam Perjanjian Lama itu memiliki Pribadi-pribadi didalamnya
yang dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan, yang sekarang kita dapat mengerti sebagai
Trinitas.
Demikian halnya dengan teofani-teofani dan fenomena Malakh Yehova didalam PL. Kita
mengerti sekarang bahwa Yehova yang menyatakan Diri-Nya didalam berbagai bentuk fisik itu
(mis. Sebagai manusia yang menemui Abraham di Mamre, sebagai Panglima Bala Tentara Allah
yang menemui Yosua sebelum menyeberang ke Kanaan, dan sebagai Malaikat Yehova yang
menyatakan Diri kepada Abraham, Musa, Gideon, dsb.) adalah Pribadi Kedua Trinitas sebelum
inkarnasi-Nya didunia. Mengapa bukan Pribadi Pertama atau Pribadi Ketiga? Karena hanya
Pribadi Kedua lah yang ditetapkan untuk melakukan inkarnasi, sehingga menjadi Allah yang
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Imanen yang dapat dilihat, diraba dan dialami oleh manusia. Pribadi Pertama dan Kedua akan
tetap selamanya berbentuk Roh yang kekal dan Transenden dan tidak seorangpun yang dapat
melihat-Nya (band. Yoh. 1:18). Didalam terang Injil Yohanes 1:10, kita mengerti sekarang bahwa
Logos itu “telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan oleh-Nya, tetapi dunia tidak mengenalNya.” Artinya, sekalipun Kristus telah ada didalam dunia (menunjuk saat sebelum inkarnasi),
tetapi dunia tetap tidak mengenal-Nya dan menolak-Nya saat Ia datang dalam inkarnasi.
Dengan konteks Trinitas jugalah kita sekarang dapat mengerti fenomena-fenomena
didalam PL yang menunjukkan adanya distingsi (pembedaan) Pribadi didalam Yehova yang Esa.
Kita mengerti sekarang Siapakah yang disebut Daud sebagai “Tuan” nya (Adonai) didalam
Mazmur 110 yang dikaruniai kekuasaan kekal yang demikian besar oleh Yehova, sekaligus
diangkat menjadi Imam Besar (satu-satunya akses kepada Allah) menurut peraturan
Melkisedek? Ia adalah Kristus sendiri, yang dikatakan sebagai “Anak Daud”, namun Daud sendiri
menyapa-Nya sebagai “Adonai (Tuanku).” Tuhan Yesus sendiri menjelaskan hal ini didalam
Matius 22:41-46.
Demikian halnya dengan Seorang Pemimpin yang dijanjikan didalam Yesaya 9:1-6 yang
memiliki atribut-atribut yang hanya dimiliki oleh Yehova saja. Menafsirkannya diluar konteks
Trinitas hanya membuatnya lebih misterius dan membingungkan seperti yang masih dialami
oleh para rabbi saat ini. Sekarang kita mengerti, Pemimpin itu adalah Mesias, yaitu Yesus Kristus
yang memiliki atribut-atribut Allah.
Pemimpin yang dijelaskan didalam Yesaya 9 itu jugalah Pemimpin yang ada didalam
penglihatan Daniel sebagai Penguasa dari kerajaan “yang didirikan oleh Allah Semesta Langit”
(Dan. 2:44). Ia adalah Kristus yang mendirikan Kerajaan Allah dibumi (Gereja). Kerajaan yang
semula kecil, seperti batu yang terungkit dari gunung, kemudian menjadi gunung yang besar
yang memenuhi seluruh bumi (Dan. 2:34-35, 44-45). Dialah juga “Anak Manusia” didalam
penglihatan Daniel, yang kepada-Nya Yehova mengaruniakan kemuliaan dan “kekuasaan yang
kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah” (Dan.
7:14). Tidak ada seorang manusiapun yang dapat menjadi raja yang kekal. Ia haruslah Seseorang
yang memiliki kualitas kekal Allah sendiri. Hanya Yesus Kristus yang memiliki kualitas itu. Hanya
Ia jugalah yang memenuhi kriteria nubuatan nabi Mika tentang Seorang pemimpin yang
awalnya sejak kekekalan masa lampau, karena Kristus telah ada didalam kekekalan masa
lampau, jauh sebelum segala sesuatunya ada, didalam kemuliaan yang kekal (Yoh. 1:3; 17:5).
Sekarang kita dapat menyimpulkan, mengapa doktrin Trinitas itu muncul. Sejarah
penyelamatan Allah yang dicatat oleh Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menuntut adanya
penjelasan mengenai ke-Esa-an Allah. Dan setelah Kitab Suci orang Kristen (Alkitab) ditutup
didalam kanon, dan doktrin Trinitas dinyatakan secara eksplisit, maka semua misteri yang ada
didalam Perjanjian Lama itu terjawab dengan mudah.
Sekarang, dari manakah datangnya kesimpulan tentang Trinitas ini muncul? Dari
perjalanan sejarah pengertian kitab suci, mulai dari PL sampai kepada PB. Perjalanan sejarah itu
memunculkan kebutuhan akan jawaban teologis (apologetika) yang mengaitkan adanya fakta
ke-Esa-an Allah, keilahian Kristus dan hubungan (relation) antara keTiga Pribadi dalam
Tritunggal. Mari kita membahasnya.

2.A.2. Doktrin Trinitas
Sebagai Tuntutan Teologis - Apologetik
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Pada masa gereja mula-mula dan masa para Rasul, khususnya setelah kebangkitan
Kristus dan pencurahan Roh Kudus, para rasul dan pengikutnya tidak diragukan lagi telah
mempercayai Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat mereka, serta melakukan penyembahan
kepada-Nya. Yang mengejutkan, para murid-Nya yang adalah orang-orang Yahudi murni yang
sejak kecilnya dilatih untuk mempercayai hanya ada Satu Allah saja (dengan ayat-ayat Shema
nya), tidak ada yang canggung untuk menyebut Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat mereka
(mis. Luk. 2:11; Fil. 3:20; 2Pet. 1:11, 2:20; 2Pet. 3:2, 28; Yud. 1:25). Padahal orang Yahudi paham
benar bahwa tidak ada Tuhan dan Juruselamat selain dari Yehova (Yes. 43:11; Hos. 13:4).
Apalagi bagi seorang sekaliber Paulus yang paling menonjol pengetahuannya tentang Torah dan
kitab-kitab para nabi yang mengerti benar bahwa objek penyembahannya hanya boleh satu,
yaitu Yehova, dan penyembahan kepada illah asing harus diganjar dengan kematian. Karena itu
tentulah Ia tidak bisa dengan sembarangan menyebut Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat.
Tetapi Ia menyebut-Nya demikian (mis. Fil. 3:20). Perubahan konsep yang demikian revolusioner
ini tidak akan mungkin terjadi jika para rasul itu tidak memiliki pengalaman dan pengertian yang
jernih dan tegas tentang Siapa yang disembahnya. Mereka mengerti dengan jernih dan tegas
bahwa Yesus Kristus layak dan harus disembah seperti mereka menyembah Yehova pada masa
mereka masih menganut agama Yahudi. Sekalipun para rasul tidak pernah memformulasikan
dengan suatu istilah mengenai hubungan keTiganya, namun para rasul telah beranggapan
bahwa para pembacanya dapat mengerti bahwa penyembahan kepada keTiganya bukanlah
suatu pelanggaran terhadap iman monoteisme mereka. Semua tulisan para rasul, terutama
Paulus, adalah berbentuk Triadik.64
Dari seluruh catatan didalam kitab Perjanjian Baru, kita melihat bahwa para penulisnya
telah menulis tentang keillahian Kristus. Yesus yang disebut Kristus (Mesias) itu bukanlah
seorang manusia yang luar biasa, tetapi Seorang manusia illahi, Anak Allah, Tuhan,
Mesias/Kristus dan Juruselamat:
• Ketiga Injil sinoptik mencatat tentang hidup-Nya, tindakan-tindakan-Nya, pengajaranpengajaran-Nya, gelar-gelar-Nya, kuasa-Nya atas penyakit, roh jahat, atas alam, atas
pengampunan dosa dan atas kematian yang menyatakan bahwa Ia bukanlah manusia biasa,
tetapi Manusia-Allah.
• Tetapi Injil keempat (Injil Yohanes) secara lebih eksplisit menyatakan jati Diri Kristus:
64

Injil Matius mencatat perkataan Kristus bahwa orang-orang percaya baru harus diinisiasi (dibaptis)
dalam Satu nama, yaitu nama Bapa, Anak dan Roh Kudus (“nama”: Yun.”ho anoma”. Kata sandang “ho”, dalam
bahasa Inggris “the” menyatakan bahwa “Nama” itu adalah satu dan satu kesatuan). Rasul Petrus menuliskan
bahwa orang-orang percaya adalah mereka yang telah dipilih oleh Allah, lalu dikuduskan oleh Roh Kudus, supaya
taat kepada Kristus (1Pet. 1:2). Menjelaskan tentang karya penyelamatan, Petrus mengatakan bahwa Keselamatan
adalah dibawanya orang-orang percaya kembali kepada Allah oleh kematian Kristus disalib dan kebangkitan-Nya
oleh Roh Kudus (1Pet. 3:18). Rasul Yohanes menyatakan caranya bagaimana membedakan Roh Allah dengan rohroh anti Kristus. Roh yang berasal dari Allah adalah Roh yang mengaku Yesus (1Yoh. 4:2-6).
Paulus menulis tentang pemberian karunia-karunia bagi pembangunan tubuh Kristus dilakukan oleh
keTiganya (1Kor. 12:4-6). Juga tentang karya penebusan dalam inkarnasi (Gal. 4:4-6). Dalam spektrum yang lebih
luas yang menyangkut rencana Allah, penebusan oleh Kristus dan keselamatan orang-orang percaya, sampai
penyatuan seluruh ciptaan didalam Kristus sebagai Kepalanya, Paulus juga menyampaikannya dalam format Triadik
(Bapa, Anak dan Roh Kudus – Ef. 1:3-14). Demikian juga dalam pengantar suratnya kepada jemaat di Roma, dalam
penjelasannya tentang Injil: Injil itu milik/dari Allah, tentang Anak-Nya yang dibangkitkan dan dinyatakan oleh Roh
Kudus (Rom. 1:1-4). Begitupun saat menjelaskan akibat atau hasil dari keselamatan, Paulus menjelaskan bahwa kita
yang telah dibenarkan dapat hidup berdamai dengan Allah melalui karya penebusan Kristus, sehingga memiliki
kekuatan menanggung segala kesusahan karena Roh Kudus telah dikaruniakan kepada kita (Rom. 5:1-5). Dll. Bagi
pembaca yang ingin mendapatkan informasi yang lebih detil bagaimana surat-surat Paulus selalu memiliki bentuk
Triadik, baca buku Robert Letham berjudul “Allah Trinitas” yang ada di Daftar Kepustakaan.
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Ia adalah Firman Allah yang selalu bersama-sama dengan Allah dari kekekalan (1:1)
Ia adalah Allah (1:1)
Ia adalah Pencipta segala sesuatunya (1:3)
Ia adalah sumber kehidupan (1:4), dan kehidupan itu adalah sumber terang manusia
(terang = pengertian, pengetahuan, kesadaran diri)
Ia adalah Anak Tunggal Bapa (satu-satunya Allah yang berinkarnasi – 1:18)
Ia adalah Anak Domba Allah (korban substitusi bagi pengampunan dosa dari Allah)
yang menghapus dosa dunia (1:29)
Ia adalah yang menyatakan Diri sebagai “Akulah Aku” (Kel. 3:14. Band. Yoh. 5:58.)65
Ketujuh ungkapan jati diri Kristus “Aku adalah...” adalah penjelasan misteri tentang
Siapa Mesias dan tugas-Nya yang menyatakan Ia bukanlah manusia biasa, tetapi
makhluk Ilahi yang memiliki hubungan yang khusus dengan Allah:













Ia adalah “Roti hidup” yang turun dari Sorga (6:35) yang akan memberi kehidupan
kepada setiap orang yang percaya kepada-Nya. Didalam PL, Ia digambarkan
sebagai Manna yang menopang kehidupan bangsa Israel di padang gurun. Ia juga
gambaran dari “Roti sajian” yang berada diatas meja roti sajian di ruang kudus
Tabernakel. Roti tersebut tidak hanya menggambarkan tentang pemeliharaan
Allah bagi ummat-Nya, tetapi juga menggambarkan tentang persekutuan antara
Allah dengan ummat-Nya (ketergantungan ummat Allah kepada Allah) melalui
Firman-Nya.
Ia adalah “Terang dunia” yang memberi “terang hidup” (8:12). Artinya, Ia
memberi pengertian mengenai arti hidup (makna, tujuan dan tuntunan hidup). Ini
juga gambaran ketujuh kaki dian di Ruang Kudus Tabernakel yang menerangi
ruang itu sehingga para imam (orang percaya) dapat bersekutu (berkomuni)
dengan Allah dan mempersembahkan ukupan (pujian) yang harum kepada-Nya.
Ia adalah “Pintu,” satu-satunya akses dari dan kepada Keselamatan Sejati (10:9).
Diluar Dia tidak ada Keselamatan Sejati.
Ia adalah “Gembala yang baik,” yang akan menjaga domba-domba-Nya sehingga
aman (tidak kehilangan nyawa/keselamatannya – 10:11). Karena Ia sangat
mengasihi mereka, sehingga bersedia mati bagi mereka, maka mereka dapat
dengan tenang mengatakan bahwa keselamatan mereka terjamin (band. ayatayat lanjutannya 10:27-29).
Ia adalah “Kebangkitan dan Hidup,” sehingga Ia dapat memberi mereka hidup
yang kekal dan sanggup untuk membangkitkan mereka dari kematian (11:25).
Karena itu para pengikut-Nya memiliki harapan akan kebangkitan tubuhnya
seperti yang ditunjukkan oleh kebangkitan-Nya dari antara orang mati, dan akan
hidup kekal yang menanti mereka.
Ia adalah “Jalan, kebenaran dan hidup,” sebagai satu-satunya akses yang benar
kepada Allah dan hidup kekal (14:6). Tidak ada jalan lain kepada Allah dan Sorga
kecuali melalui Dia.
Ia juga adalah “Pokok anggur yang benar,” yang menopang (sustain) orang-orang
percaya sehingga mereka dapat berbuah bagi Allah (15:1)

65

Didalam Yoh. 5:58, Yesus menjawab orang-orang Yahudi dengan perkataan “sebelum Abraham jadi,
Akulah Aku (Yun. ego eimi).” Dimata orang-orang Yahudi, perkataan itu menunjuk langsung kepada Nama Yehova
sebagai “Akulah Aku” (Kel. 3:14). Dengan demikian Yesus menyatakan Diri-Nya sebagai Yehova. Karena itu orangorang Yahudi marah besar dan hendak merajam Yesus, karena itulah hukuman bagi orang yang menghujat Yehova.
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Siapakah manusia yang dengan beraninya mengatakan hal-hal yang hanya boleh
diatribusikan kepada Allah, kecuali Ia sendiri adalah Allah?

o Kristus juga bukan sekedar datang dari hadirat Allah. Tempat-Nya yang kekal adalah
didalam ke-Allah-an. Disana (didalam Allah), Ia telah memiliki kehadiran dan
kemuliaan didalam kekekalan (17:5).
o Ia bukan sekedar datang dari Allah, tetapi Ia “keluar” dari Allah (8:42). Inilah arti
sebenarnya dari “diperanakkan,” sebagai kontras dari “dicipta” (1:14, 18; 3:16, 18;
Kis. 13:33).66
o Ia yang telah “keluar” dari Allah, kemudian juga “pergi” kepada Allah (16:28).
o Yang lebih mencengangkan, Ia berkata bahwa Ia dan Allah adalah “satu” (10:30).
Pernyataan ini menyatakan kepada kita secara eksplisit bahwa Ia adalah Yehova yang
Esa itu.
•

Begitu pula para rasul lainnya menanggapi Yesus bukan sebagai manusia saja, namun
sebagai Tuhan, Mesias (Kristus), Allah dan Juruselamat.
o Tomas menyebut-Nya sebagai “Ya Tuhanku dan Allahku” (Yoh. 20:28)
o Petrus menyebut-Nya “Tuhan kita Yesus Kristus” (1Pet. 1:3), “Allah dan Juruselamat
kita” (2Pet. 1:1).67
o Paulus menyebut-Nya “Yesus Kristus Tuhan kita” dan variannya “Kristus Yesus”,
“Tuhan Yesus Kristus” dsb. (ada puluhan ayat). Ia juga menyebut Kristus secara
eksplisit sebagai “Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya” (Rom. 9:5).
o Yakobus, saudara-Nya, menyebut-Nya sebagai “Tuhan Yesus Kristus” dan menyadari
kedudukannya sebagai hamba Yesus, bukan saudara-Nya (Yak. 1:1).
o Yudas, penulis surat Yudas, menyebut-Nya “satu-satunya Penguasa dan Tuhan” (Yud.
1:4), dan juga sebagai pelaksana dari jabatan Juruselamat Allah Yang Esa (Yud. 1:25).
o Penulis surat Ibrani menyebut-Nya sebagai “Pencipta alam semesta” (Ibr. 1:1),
“Cahaya kemuliaan Allah”, “Gambar Wujud Allah” (Allah yang Transenden/tidak
berwujud menjadi Allah yang Imanen yang memiliki wujud), “Penopang alam
semesta dengan Firman-Nya yang penuh kekuasaan” (Pribadi yang dengan
kekuasaan Perkataan-Nya membuat alam semesta dapat berjalan terus sampai kini)
– Ibr. 1:3. Ia harus disembah oleh semua malaikat Allah (1:6), dan disebut Allah (1:8).
o Rasul Yohanes yang dikaruniakan untuk melihat penglihatan-penglihatan akan Sorga,
mendengar Nama-Nya disebut sebagai “Alfa dan Omega” (Why. 21:6; 22:13),
padahal Nama itu dipakai oleh Tuhan Allah Yang Maha Kuasa (Why. 1:8). Demikian
juga ia melihat Takhta Allah di sorga itu juga merupakan Takhta Anak Domba
(Kristus) yang wajah-Nya akan dilihat oleh para hamba-Nya (Why. 22:3-4).68
66

Terjemahan LAI untuk “Tunggal” diterjemahkan dari “monogenes” (satu-satunya yang diperanakkan).
Didalam ayat ini, “Allah dan Juruselamat kita” BUKAN menunjuk kepada dua Oknum, tetapi Satu. Katakata paralel demikian sering dipakai oleh Petrus, misalnya “Tuhan dan Juruselamat kita, Yesus Kristus” (2Pet. 1:11;
2:20; 3:2, 18). Demikian penjelasan Robertson’s Word Pictures dalam Komentarinya untuk 2Pet. 1:1.
68
Jika diteliti dengan seksama mulai Why. 21:22 sd 22:5, kita akan melihat gambaran yang indah tentang
kesatuan antara Bapa dan Anak. Di Sorga tidak ada Bait Suci karena Allah Yang Maha Kuasa (Bapa) dan Anak Domba
(Kristus) adalah Bait Sucinya. Bukan 2 Bait Suci, tetapi satu (21:22). Demikian pula mengenai terang disana. Disana
tidak perlu matahari karena “kemuliaan Allah meneranginya dan Anak Domba itu adalah lampunya” (21:23). Sekali
lagi, bukan 2 sumber terang, tetapi satu. Kristus adalah “lampunya” (yang memiliki bentuk, dapat dilihat, dapat
diraba) yang dari pada-Nya kemuliaan Allah keluar (Bapa akan selalu Transenden, yang kemuliaan-Nya dapat
dikenal dan dirasakan memancar keluar melalui Kristus).
67
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Dari kutipan-kutipan tersebut diatas, baik para rasul, orang-orang percaya digereja para
rasul, maupun bapa-bapa gereja yang hidup setelah zaman para rasul tidak memungkiri bahwa
Yesus Kristus adalah Allah (yang didalam banyak kesempatan menyatakan secara eksplisit
maupun implisit bahwa Ia adalah Yehova). Lalu seiring dengan waktu dan munculnya ajaranajaran bidat yang cenderung mengecilkan keilahian Kristus, maka Gereja diperhadapkan dengan
pertanyaan ini:
>> Jika Allah adalah Esa, dan Yesus Kristus adalah Allah, lalu bagaimana hubungan antara
Allah (Bapa), Kristus dan Roh Kudus? <<
Atau dapat dibuat pertanyaan lain agar lebih jelas:
>> Jadi, bagaimana menjelaskan bahwa Allah adalah Esa, tetapi tidak bertentangan dengan
fakta Alkitab bahwa Yesus Kristus dan Roh Kudus adalah Allah? <<

Pertanyaan inilah yang harus dijawab oleh gereja dengan satu doktrin yang menyatakan
hubungan antara Allah (Bapa), Kristus dan Roh Kudus. Didalam bagian selanjutnya (2.B.) akan
dibahas bagaimana gereja menjawab ajaran-ajaran bidat yang mengajarkan secara salah baik
mengenai Pribadi Kristus sendiri, maupun mengenai hubungan ketiga Pribadi Allah.
Pembahasan ini berguna sebagai latar belakang agar kita tidak terjatuh kedalam kesalahankesalahan masa lalu yang sama.

Begitu pula gambaran tentang Takhta Allah di Sorga. Didalam pasal 22, dua kali disebutkan seolah ada 2
takhta: Takhta Allah dan Takhta Anak Domba (22:1, 3). Namun perhatikan dengan teliti, sebenarnya hanya ada satu
Takhta di Sorga, yaitu Takhta dimana Kristus akan duduk, namun Ia sebenarnya sedang menjalankan pemerintahan
Allah. Karena itu Takhta itu disebut sebagai Tahkta Allah dan juga Takhta Anak Domba. Darimana kesimpulan ini
didapat? Dari paralleisme gambaran Bait Suci dan Sumber terang diatas. Selalu dikatakan seolah dua objek, tetapi
sebenarnya satu: Sumber pemujaan di Sorga adalah Allah Yang Maha Kuasa, yang dilakukan dengan memuja Anak
Domba. Sumber kemuliaan (terang) di Sorga juga adalah Allah Yang Maha Kuasa, namun dipancarkan melalui
Kristus. Demikian juga Takhta di Sorga: secara visual hanya satu Takhta saja, dimana Kristus duduk memerintah,
tetapi sebenarnya itu juga adalah Takhta Allah Yang Maha Kuasa yang sedang menjalankan pemerintahan-Nya
didalam dan melalui Kristus. Untuk lebih meyakinkan lagi penafsiran demikian, lihat lagi ayat 3 & 4 pasal 22.
Perhatikan frasa-frasa “dan hamba-hamba-Nya akan beribadah kepada-Nya, dan mereka akan melihat wajah-Nya,
dan nama-Nya akan tertulis didahi mereka.” Perhatikan kata-kata yang ditebalkan, tunggal atau jamak? Tunggal.
Mengapa? Karena keduanya memiliki kesatuan seperti gambaran-gambaran Bait Suci dan Sumber Terang diatas.
Dengan beribadah kepada Anak Domba itu mereka juga sedang beribadah kepada Allah, dengan melihat wajah
Anak Domba, mereka juga sedang memandang wajah Allah yang selamanya Transenden. Dan mereka akan
mendapatkan cap kepemilikan Anak Domba didahi mereka (simbolis), yang sekaligus berarti juga bahwa mereka
dimiliki oleh Allah Yang Maha Kuasa (Bapa).
Ketiga gambaran di Sorga itu (Bait Suci, Sumber Terang, dan Takhta) juga merupakan konfirmasi ketiga
Jabatan Kristus yang telah diselesaikan-Nya di bumi (Imam, Nabi dan Raja) yang akan tetap dipegang-Nya sepanjang
kekekalan. Selamanya Ia akan tetap menjadi Imam yang menjadi satu-satunya akses kepada Allah, Nabi yang
menyatakan secara penuh Diri Allah, dan Raja yang memerintah alam semesta dan semua makhluk didalamnya.
Atau dapat dikatakan dengan kalimat lain: Dengan menyembah dan beribadah kepada Yesus Kristus, maka kita juga
sedang menyembah dan beribadah kepada Allah. Dengan mendengarkan, melihat dan meraba Yesus Kristus, kita
sedang mendengar, melihat dan meraba Allah karena Dialah yang menyatakan Allah secara penuh. Dan dengan
mentaati Yesus Kristus, maka kita juga sedang mentaati Allah.
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2.A.3. Doktrin Trinitas
Sebagai Tuntutan Pengalaman Praktis Orang Percaya
Setelah membahas 2 alasan timbulnya Doktrin Trinitas diatas (sebagai tuntutan sejarah
dan tuntutan apologetik), maka alasan ke tiga adalah karena tuntutan pengalaman praktis orang
percaya didalam gereja. Saat dibaptis, mereka dibaptis didalam Nama (tunggal) Bapa, Anak dan
Roh Kudus. Ketika berdoa, maka kita berdoa kepada Bapa, melalui Yesus Kristus, dengan
pertolongan Roh Kudus. Saat pendeta memberkati, maka ia akan memberikan berkat atas nama
Trinitas. Singkatnya, dalam kehidupan praktis orang percaya, baik kehidupan sehari-harinya,
maupun kehidupan beribadah didalam gereja, mereka akan selalu diperhadapkan kepada ketiga
Pribadi itu. Sejalan dengan kebutuhan iman yang semakin dewasa, orang percaya dan gereja
perlu mengetahui dengan lebih baik tentang Allah yang mereka sembah: kalau Allah yang
mereka sembah adalah Allah Yang Esa, sedangkan Kristus dan Roh Kudus adalah Allah juga, lalu
bagaimana kita menjelaskannya. Itulah sebabnya diperlukan suatu doktrin yang Alkitabiah yang
dapat menjawab Paradoks ini.69
Itulah ketiga alasan utama mengapa suatu doktrin (kemudian kita kenal sebagai doktrin
Trinitas) diperlukan oleh gereja dan orang-orang Kristen sebagai penjelasan pertanggungjawaban (apologetik) imannya. Sekarang, mari kita membahas tentang ajaran-ajaran tentang
hubungan Allah, Kristus dan Roh Kudus yang muncul, dan bagaimana gereja bersikap. Sebagai
penutupnya, kita juga akan membahas mengenai gambaran/illustrasi apa yang kita anggap
dapat paling baik menjelaskan Trinitas itu, sekalipun dalam kerangka keterbatasan kita seperti
yang telah diformulasikan didalam Empat Prinsip terdahulu. Mari kita membahasnya.

2.B. Bidat-bidat di dalam Gereja
Yang mendorong Gereja untuk memformulasikan Doktrin Trinitas
Sejak dari mulanya, gereja menghadapi ajaran-ajaran bidat yang melencengkan
pengertian tentang Allah. Serangan mula-mula kebanyakan tentang pribadi Kristus (Kristologi).
Sekalipun serangannya tentang Kristus, namun hal itu akan mempengaruhi formulasi hubunganNya dengan Allah dan Roh Kudus. Jika Ia adalah Allah, maka Ia harus dimasukkan kedalam keAllah-an (the Godhead). Jika Ia adalah manusia atau manusia setengah Allah, maka Ia tidak
dapat dimasukkan kedalam ke-Allah-an. Karena itu serangan paling kuat dilakukan terhadap
pribadi Kristus. Berikut adalah daftar bidat-bidat utama yang akhirnya akan mempercepat
formulasi doktrin Trinitas nantinya:

69

“Paradoks” BUKAN kontradiksi. Kontradiksi berarti dua (atau lebih) hal yang bertentangan dan tidak
dapat direkonsiliasikan. Kata “paradoks” berasal dari kata Yunani “para” yang berarti “disamping” (ingat
“paratroop”= tentara cadangan yang ada disamping tentara aslinya, “parachurch” = organisasi diluar gereja, tetapi
memiliki tujuan sama dengan gereja, dst) dan “dok/dokaine” yang berarti “to seem, to appear; kelihatannya.” Jadi
paradoks berarti jika sesuatu itu disandingkan/dibandingkan dengan sesuatu kelihatannya bertentangan. Namun
setelah diteliti dengan lebih mendalam, keduanya sebenarnya tidak bertentangan, hanya kelihatan luarnya saja
demikian (diambil dari kuliah DR. R.C. Sproul “Three in Person.”
http://www.ligonier.org/learn/series/foundations/three-in-persons/)
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Nama Bidat

Ajarannya

Tokohnya

Bapa Gereja yg
menentangnya
Origin (AD 185-254)

Ebionisme

Bidat Yahudi yang menyatakan
bahwa Kristus hanyalah seorang
Nabi besar saja.

Tokoh-tokoh agama
Yahudi. Konsep
Ebionisme ini
kemudian dipegang
oleh Islam (abad ke 7)

Dosetisme

Kristus bukan manusia sejati.
Karena materi adalah jahat, maka
Kristus bukan manusia sejati. Ia
hanya kelihatan sebagai manusia.
Kristus menjadi Anak Allah hanya
setelah Allah mengadopsi-Nya.

Valentinus

Paul dari Samosata

Hippolytus (AD 170236)

Ketiga anggota Trinitas
sebenarnya adalah Satu Pribadi
dengan tiga nama atau tiga
kegiatan.
Kristus adalah makhluk ciptaan
pertama, dan melalui-Nya semua
ciptaan lain diciptakan. Kristus
memiliki substansi (homoiousia)
yang sama dengan Bapa.

Sabellius

Dinyatakan sesat
didalam Sinode
Antiokhia tahun 286 AD.

Arius, Bishop
Aleksandria

Athanasius (AD 296373)

(sekarang dianut oleh
paham Saksi Yehova)

Paham ini dinyatakan
sesat dalam Konsili Nicaea
tahun 325 AD.

Adopsionalisme
Modalisme

Arianisme

Irenaeus (AD 115-155)
Band. 2Yoh. 1:7

Tabel 2: Bidat-bidat yang besar pada abad-abad permulaan sebelum doktrin Trinitas
terformulasi secara jelas seperti sekarang.
Perdebatan doktrin hubungan ke-Allah-an ketiga Pribadi itu selalu merupakan tarik
menarik antara ke-Esa-an/Kesatuan Allah dan ke-berbeda-an Allah (lihat Gbr. 14).

Gbr. 14: Ekstrim-ekstrim pengertian yang salah
tentang hubungan antara Bapa, Anak dan Roh Kudus.
Modalisme:
Jika kita hanya menekankan Kesatuan (ke-Esa-an) Allah dan menyatakan bahwa
kesatuan-Nya berarti hanya ada Satu Pribadi, maka kita akan terbawa kepada penafsiran
Sabellius, yaitu konsep Modalisme. Konsep ini menjelaskan bahwa ke-Esa-an Allah berarti Allah
adalah Satu Pribadi saja, namun memiliki peran atau nama yang berbeda pada suatu masa.
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Misalnya, mereka mengajarkan bahwa pada Perjanjian Lama, Allah adalah Allah yang bernama
Yehova yang melakukan karya Penciptaan. Pada masa inkarnasi, Allah yang sama turun kedunia
sebagai manusia yang bernama Yesus Kristus dan melakukan pekerjaan penebusan. Lalu setelah
Yesus naik ke Sorga, Ia datang lagi sebagai Roh Kudus untuk melakukan pekerjaan penyelamatan
dan pendirian Kerajaan Allah dibumi.
Kita sering mendengar illustrasi-illustrasi Trinitas yang salah yang diajarkan kepada
jemaat maupun anak-anak sekolah minggu dengan konsep seperti ini. Misalnya:
•

•

•

Illustrasi seorang Bapak: dirumah ia disebut Bapak/Ayah, lalu setelah sampai di kantor ia
disebut Direktur, dan saat digereja ia disebut Penatua. Padahal orangnya hanya satu,
tetapi disebut dengan sebutan yang berbeda karena pada saat itu ia melakukan peranperan yang berbeda: Bapak, Direktur dan Penatua.
Illustrasi Air, Es dan Uap. Air yang satu itu dapat memiliki 3 bentuk pada saat yang
berbeda: dalam kondisi biasa, ia adalah cairan. Pada kondisi panas, ia menjadi uap air.
Dan pada kondisi dingin, ia kemudian menjadi es. Demikian Allah, katanya. Ia sebenarnya
adalah Satu Pribadi yang sama, namun memiliki bentuk/peran yang berbeda pada suatu
masa tergantung kepada kebutuhan.
Dan lain-lain.

Seluruh illustrasi diatas (dengan bermacam jenis dan gradasi) adalah konsep Modalisme
yang telah dinyatakan sesat didalam Sinode Antiokhia tahun 286 AD. Salah satu aliran modern
yang mengadopsi konsep demikian adalah Oneness Petecostalism yang menyangkal baik adanya
pluralitas pribadi didalam esensi Allah, maupun kekekalan Anak Allah.70
Triteisme:
Pada ekstrim lain, Allah dipercaya sebagai 3 Pribadi yang berbeda satu sama lain. Tingkat
perbedaan ketiga Pribadi ini menentukan apakah ajaran itu Alkitabiah atau tidak. Misalnya, jika
ketiga Pribadi tersebut adalah Pribadi-Pribadi yang sama sekali berbeda, dengan pengertian
masing-masing Pribadi memiliki pikiran, perasaan dan kehendak (rencana, konsep) sendiri, maka
ia adalah paham Politeisme. Contoh, Hinduisme dengan Trimurtinya (Brahma, Shiva dan
Vishnu). Didalam sejarah Kristen, contohnya adalah paham Mormonisme. Mormonisme
mengajarkan bahwa ketiga Pribadi tersebut adalah sama sekali berbeda, tidak ada kesatuan
esensi didalamnya, hanya kesatuan tujuan saja.71 Karena itu Mormonisme bukanlah iman
Kristen sekalipun mereka mengklaim sebagai Kristen.
Salah satu keberbedaan lain lagi adalah yang diajarkan oleh Arius (lihat Tabel 1. Diatas).
Arius mengajarkan bahwa Kristus berbeda secara substansi (ousia) dari Allah Bapa dan Roh
Kudus, karena Ia diciptakan. Baginya, Kristus adalah ciptaan pertama, dan melalui ciptaan
pertama inilah kemudian Allah menciptakan ciptaan-ciptaan yang lain. Jadi baginya, Sang Anak
tidak eksis secara kekal, tetapi memiliki awal. Teori ini telah dinyatakan sesat didalam Konsili
Nicaea tahun 325 AD, namun ada bidat-bidat yang masih mempercayainya sampai saat kini.
Salah satunya adalah Saksi Yehuwa (SY). SY percaya bahwa Kristus adalah ciptaan pertama
Allah, yang melaluinya kemudian Allah menciptakan yang lainnya. SY bukanlah Kristen
70

Untuk lebih jelas tentang intisari dari pengajaran ini, baca di Wikipedia, “Oneness Pentecostalism.”
(http://en.wikipedia.org/wiki/Oneness_Pentecostalism)
71
Wkikipedia, “Mormonism” (http://en.wikipedia.org/wiki/Mormonism)
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sekalipun lahir dari sejarah Kristen. Bidat ini dikenal sering membuat nubuatan-nubuatan
tentang kedatangan Kristus yang kedua kalinya yang selalu meleset, dan sering merubah
doktrinnya. Nyata sekali bahwa cara penafsirannya (Hermeneutik nya) memiliki pondasi yang
salah, namun selalu berkelit jika penafsiran atau nubuatnya kemudian salah.72 Sekali lagi
ditekankan disini bahwa Saksi Yehuwa (Saksi Yehova) BUKANLAH Kristen, meskipun mengaku
memiliki Alkitab yang sama dengan Kristen, tetapi penafsirannya sangat berbeda dengan
Kekeristenan sejati. Dalam hal Kristologi dan Theologi, ia adalah penganut Arianisme, bidat kuno
yang muncul lagi pada masa kini. Jemaat Tuhan diharapkan agar berhati-hati dengan
penyusupan konsep dari bidat ini.
Untuk menghindari jebakan kutub-kutub ekstrim ini, kemudian muncullah diskusi-diskusi
untuk memformulasikan hubungan keTiganya. Contohnya adalah pengajuan konsep Kristologi
dalam hubungannya dengan ketiga Pribadi Allah. Ada pembahasan tentang “generatio” nya
Kristus dan “processio” nya Roh Kudus. Diskursus “generatio” nya Kristus adalah diskusi tentang
status “Anak” bagi Kristus: apakah Ia adalah Anak Allah sejak kekekalan masa lalu, atau hanya
sejak inkarnasi? Apakah ketaatan Anak kepada Bapa didunia ini mencerminkan ketaatan-Nya
pada kekekalan masa lalu seperti yang ditesiskan oleh Karl Barth? Apakah generatio
mengimplikasikan subordisasi Anak terhadap Bapa? Demikian juga apakah Roh Kudus keluar
dari Bapa saja atau juga dari Anak? dst.
Disini kita hanya akan berusaha untuk menyimpulkan saja hasil dari formulasi gereja
tanpa harus memberi informasi tentang diskursusnya serta ayat-ayat Alkitab yang menjadi dasar
formulasi tersebut. Agar jemaat awam masih dapat mengertinya dengan mudah.
Jadi, bagaimanakah formulasi Trinitas yang dipegang oleh gereja saat ini? Mari kita
membahasnya.

2.C. Formulasi Gereja Tentang TRINITAS
Setelah berabad-abad gereja (baca: Bapa-bapa gereja) melakukan doa, perenungan,
diskusi-diskusi dan konsili-konsili atau sinode-sinode yang membahas serta menyimpulkan
tentang hubungan antara Allah Bapa, Kristus dan Roh Kudus, maka gereja (semua cabang
gereja: Katolik Barat/Roma, Gereja Timur/Ortodoks, dan Protestan), dengan sedikit variasinya
memberikan definisinya tentang Trinitas.
Definisi dalam bentuk generiknya, formulasi Trinitas adalah:

72

Lihat beberapa pembahasan tentang nubuat dan penafsiran bidat ini yang selalu tidak tepat dan direvisi
diantaranya didalam Wikipedia, “Criticism of Jehovah Witnesses”
(http://en.wikipedia.org/wiki/Criticism_of_Jehovah's_Witnesses). Didalamnya anda akan melihat data bahwa bidat
ini SELALU salah saat mencoba membuat nubuatan tentang kedatangan Kristus yang keduakalinya. Bukan hanya
satu kali atau dua kali salah, tetapi puluhan kali, bahkan sampai sekarang terus salah karena dari akarnya sudah
salah tafsir SEMUA konsep Alkitab. Contoh lain, sekarang mereka mempercayai bahwa Abadon/Apolion, yaitu
malaikat maut dalam Why. 9:11 adalah Kristus. Penafsiran demikian benar-benar bertolak belakang dengan
penafsiran yang benar, bahkan bertolak belakang dari penafsiran mereka yang dulu. Ini adalah salah satu contoh
bagaimana cara mereka menafsirkan dengan sembrono. Dan jika terbukti salah, nanti akan direvisi sesukanya.
Umat Kristen dipanggil untuk terus mewaspadai bidat ini, dan memperlengkapi dirinya dengan pengajaran doktrin
Kristen yang baik dan benar.
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ONE Being (Lat. “Substantia”; Ing. “Being, Nature,
Essence”),
THREE PERSONS (Lat. “Persona”; Ing. “Subsistences”)
“SATU HAKIKAT, TIGA KEBERADAAN”
atau
“SATU ALLAH, TIGA KEBERADAAN”
Dalam bentuknya yang dikembangkan untuk menghindari penafsiran subordinasi, bentuknya
menjadi:

ONE Being (Lat. “Substantia”; Ing. “Being, Nature,
Essence”), who ETERNALLY exists in Three diffrerent
PERSONS (Lat. “Persona”; Ing. “Subsistences”) – The
Father, The Son and The Holy Spirit – all of Whom Are
fully God, all of Whom are equal.
“SATU ALLAH, yang secara kekal dinyatakan oleh TIGA KEBERADAAN YANG
BERBEDA – Bapa, Anak dan Roh Kudus – Semuanya adalah ALLAH sepenuhnya,
semuanya adalah setara”
Mari kita jelaskan maksudnya:
“One Being (One God)”:
“Being,” dalam bahasa Yunaninya “ousia” dan bahasa latinnya “substantia,” berarti
esensi (kata dalam Bahasa Indonesia yang terdekat artinya adalah “hakikat.” Namun kata inipun
tidak dapat menyatakan maksud asli dari “ousia” maupun “substantia” itu). Agar dapat mengerti
apa maksudnya “Being” atau “Ousia” ini, kita kembali kepada maksud awal digunakannya kata
ini, yaitu pada masa filsuf-filsuf Yunani terkenal, khususnya Plato dengan teori “Being” dan
“Becoming” nya.73
Menurut Plato, realitas memiliki 3 kategori: “Being, Becoming dan Non-being.” “Being”
adalah sesuatu yang absolut, independen dan transenden. Ia ada dari dirinya sendiri, tidak
tergantung dari hal-hal diluar dirinya, bersifat kekal dan tidak terjangkau. “Becoming” adalah
segala sesuatu yang keluar dari sesuatu yang lain (dapat keluar dari “Being”), yaitu segala yang
ada ini, yang tidak kekal dan akan selalu berubah. Bagi kekristenan, maksudnya setara dengan
segala ciptaan. “Non-being” adalah “sesuatu” yang secara absolut tidak ada. “Being” akan selalu
terpisah dari “Becoming.” Jadi yang dimaksud dengan “One Being” adalah Satu Keberadaan
yang dalam segala hal absolut, independen dan transenden. Ia dalam segala hal (esensinya,
sifatnya, bentuknya, kemampuannya, dll) berbeda dengan yang “Becoming.”
73

Untuk mereka yang senang belajar filosofi, dapat membaca banyak pembahasan mengenai konsep Plato
ini dari internet. Search dengan keyword “what does plato mean by being and becoming.”
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Sekalipun Plato tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa “Being” itu adalah Allah,
namun konsep ini mencerminkan pernyataan Allah tentang Diri-Nya sekitar 300 tahun sebelum
Plato, yaitu pada zaman Yesaya. Alkitab mencatat pernyataan Allah tentang Diri-Nya
“bahwasanya Akulah Allah dan tidak ada yang lain, Akulah Allah dan tidak ada yang seperti
Aku,” (Yes. 46:9). Jadi jauh sebelum Plato, Allah telah menyatakan Diri-Nya dengan pengertian
yang kemudian diberi label “Being” oleh Plato. Karena itu gereja memakai kata-kata ini (ousia,
substantia, being) untuk menjelaskan keSatuan Allah.
“Who eternally exists in Three different Persons (subsistences) – The Father, The Son and The
Holy Spirit”:
Didalam Satu Allah (Being) itu telah ada secara kekal Tiga Pribadi/Keberadaan74
(subsistences): Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi tidak ada satupun dari keTiganya yang tidak
kekal (seperti teori Arius bahwa Anak diciptakan dan tidak kekal). Allah (Being) yang Satu essensi
itu secara kekal ada sebagai “Tiga Keberadaan yang berbeda.” Harap diperhatikan disini
pengertian dari Pribadi (“Persons”). Didalam bahasa latin adalah “Persona” dan dalam bahasa
Yunani dipakai istilah “hypostasis” (“hypo”= dibawah, “stasis” = keberadaan. Artinya sepadan
dengan bahasa Inggris “subsistence”). Didalam bahasa Teologi, bahasa Inggris memakai kata
“Subsistences.” Jadi, istilah-istilah Persons, Subsistences, Persona dan Hypostasis ini
menggambarkan keberadaan KeTiganya dalam Diri Allah. Apakah maksud dari kata-kata ini?
Untuk dapat mengerti konsep ini, kita akan membahas kata Inggrisnya, yaitu
“Subsistences.” Kita mulai dari kata yang populer “Existense” (Keberadaan). Kata ini berasal dari
kata Yunani “eksistere” yang terbentuk dari 2 kata “ex (eks)” yang berarti keluar dari, dan
“stere” berarti berdiri (dengan pengertian “ada”). Jadi arti eksistere adalah sesuatu yang “keluar
dari suatu keberadaan.” Pengertian ini berlaku bagi semua ciptaan, karena mereka keluar dari
sesuatu yang lain (setara dengan konsep “Becoming” nya Plato). Namun Allah bukanlah sesuatu
yang keluar dari sesuatu yang lain, karena Ia ADA tanpa ketergantungan kepada yang lain. Jadi
kata existence (eksistensi) bagi Allah tidak tepat jika mengacu kepada pengertian asli katanya.
Karena itu gereja memikirkan suatu kata yang lebih tepat untuk mengungkapkan “keberadaan”
keTiga Persona ini didalam Allah.
Karena keTiga Persona ini berada dibawah (dibalik) Allah (Being) Yang Esa itu, maka
gereja memakai istilah “subsistences” (dengan prefiks “sub” yang artinya, dibawah, dibalik)
untuk keTiganya, dan BUKAN “existences.” Artinya, keTiga keberadaan itu ada dibalik Allah
Yang Esa. Kita melihat Allah adalah Allah Yang Esa, tetapi dibalik-Nya tersembunyi keTiga
subsistences yang dibukakan secara progressif kepada gereja (lihat illustrasi Atom bagi
pendekatan pengertian akan Trinitas dibagian “Illustrasi” setelah sub-bab ini). Saat kita berpikir
bahwa Allah itu adalah Tunggal, maka kita akan diingatkan bahwa Ia memiliki Tiga keberadaan
(subsistences) didalamnya. Namun saat kita mulai terus memusatkan perhatian kita kepada
salah satu Keberadaan itu, maka kita kemudian akan diingatkan bahwa Ia adalah Esa.
Pola demikian akan selalu menjadi pengalaman iman orang percaya, karena Allah yang
kita coba mengerti itupun menyatakan Diri-Nya dengan pola itu (lihat pembahasan didalam
74

Pengertian “Pribadi” didalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris tidak mencerminkan maksud
kata itu didalam bahasa Latin maupun Yunani. Didalam bahasa Latin, “Persona” berarti “topeng” yang sering
dipakai didalam lakon dipentas dimana satu orang dapat memakai beragam topeng untuk menggambarkan
beragam kepribadian. Jadi artinya, seseorang dapat memiliki beberapa “persona.” Didalam bahasa Indonesia dan
Inggris, selalu diartikan “satu persona/pribadi selalu satu being.” Perhatikan perbedaan ini. Untuk menghindari
kesalah pahaman itu, didalam tulisan ini, kata “Pribadi” harus dipahami sebagai suatu “Keberadaan.”
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2.A.1.a. diatas). Ungkapan Gregory Nazianzus75 yang sering dikutip John Calvin sebagai suatu
perikop yang menyukakannya mengandung kebenaran penting tentang hubungan antara
Kesatuan Allah dan Keberagaman-Nya dan tentang caranya Allah menyatakan Diri-Nya kepada
kita:
Saat saya memahami akan Yang Satu [Allah], maka saat itu juga saya diiluminasi oleh
kemegahan dari keTiga [Pribadi]; Saat saya membedakan Mereka, seketika itu juga
saya dibawa kepada Yang Satu [Allah]. Ketika saya berpikir tentang Salah Satu dari
keTiga [Pribadi], saya berpikir tentang Dia sebagai suatu keutuhan, dan mata saya
berlinang, dan bagian terbesar dari apa yang sedang saya pikirkan tidak dapat saya
pahami. Saya tidak dapat memahami kebesaran dari satu [Pribadi] dengan cara
sedemikian rupa sehingga mengatribusikan kebesaran yang lebih besar kepada
[Pribadi - Pribadi] yang lain. Ketika saya merenungkan ketiga Pribadi bersama-sama,
saya hanya melihat satu obor, dan tidak dapat membagi atau mengukur terang yang
tidak dapat dibagi-bagi itu.76

“all of Whom are fully God, and all of Whom are equal”
Setiap Keberadaan didalam Tritunggal ini adalah sepenuhnya Allah dan keTiganya setara.
Kesetaraan dan hubungan keTiga Keberadaan ini sangat unik, tidak ada padanannya didalam
ciptaan. Karena itu Bapa-bapa gereja serta konsili-konsili dan sinode-sinode penting, dalam
segala keterbatasan ciptaan, telah memberikan formulasi tentang hubungan ini agar orangorang percaya dapat mengimaninya.
Menjelaskan tentang hubungan-hubungan yang ada diantara 3 “Pribadi/Keberadaan”77
ini, Letham dengan baik menjelaskan parameter-parameter penting yang menyertai penjelasan
tentang hubungan-hubungan ini dengan memperhatikan konsep-konsep Gereja, baik Gereja
Barat (Latin) maupun Gereja Timur (Yunani). Letham menjelaskan parameter-parameter penting
sbb.:
1. Satu Keberadaan – tiga Pribadi, tiga Pribadi – satu Keberadaan.
Dengan kalimat ini, Letham mengutip Gregory Nazianzus yang menegaskan perlunya kita
mengakui ultimasi setara antara keberadaan Allah dan keTiga Pribadi. Allah adalah
keberadaan yang berpribadi secara penuh, bahkan lebih dari itu, karena Ia yang
menciptakan pribadi-pribadi, Ia “lebih daripada berpribadi.” Kenyataan-Nya, Ia adalah
persekutuan Tiga Pribadi. Allah adalah Tiga Pribadi dengan “distingsi (pembedaan) yang

75

Gregory Nazianzus, disebut juga “Gregory Sang Teolog” karena ia adalah teolog besar pada abad ke 4
yang membentuk cara berpikir para Teolog baik Gereja Barat (latin) maupun Gereja Timur (Yunani), khususnya
tentang doktrin Trinitas. Karena itu ia juga sering disebut sebagai “Teolog Trinitarian” yang karya-karyanya tetap
menjadi acuan Teolog modern, khususnya tentang hubungan keTiga Pribadi dalam Trinitas. Bersama dengan Basil
Yang Agung dan Gregory dari Nyssa, mereka disebut sebagai Bapa-bapa gereja Kapadokia (Wikipedia, “Gregory
Nazianzus”).
76
Robert Letham, “Allah Trinitas: dalam Alkitab, Sejarah, Teologi dan Penyembahan,” Penerbit
Momentum, 2011, hal. 278.
77
Setelah membahas tentang arti “Pribadi” ini, para pembaca diharap mengerti tentang arti teologis yang
berbeda dengan arti sehari-hari. Arti teologis kata ini tidak sesederhana pengertian bahwa Satu Pribadi adalah satu
Oknum yang terlepas dari Oknum lain. Jika diterapkan kepada Trinitas, kata ini harus dimengerti bersama-sama
dengan arti kompleks yang menyertainya yang segera dibahas setelah catatan kaki ini.
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tidak dapat direduksi dan berada dalam persatuan yang tidak dapat dipisahkan.” Ia
adalah Satu Allah “dalam tiga cara berbeda yang tidak dapat diungkapkan.”
• Jika kita hanya menekankan keTiga Pribadi dengan perbedaan yang tidak dapat
direduksi, kita akan membelok kearah Triteisme,
• Jika kita harus menekankan suatu persatuan keTiganya yang tidak dapat dipisahkan, kita
akan berada dibawah paham Modalisme.
Karena itu pernyataan berikut melepaskan kita dari kedua kesalahan Triteisme dan
Modalisme:
“Ada Satu Allah; dan dalam Allah terdapat Tiga Keberadaan – Bapa, Anak
dan Roh Kudus, masing-masing adalah Allah.”
2. KeTiga Pribadi adalah “homoousios.” Sesuai dengan Kredo Konstantinopel, keTiga Pribadi
adalah identik dalam keberadaan. Artinya, setiap Pribadi adalah Allah seutuhnya. keTiganya
secara bersama-sama tidaklah lebih ilahi dari Salahsatu Pribadi tersendiri. Tidak ada gradasi
keilahian, tidak ada subordinasi. Ketiga Pribadi sama-sama disembah.
3. KeTiga Pribadi saling mendiami dalam persekutuan yang dinamis. Konsep dari Gereja
Timur ini disebut juga “Doktrin Perikhoresis” (koinherensi). Artinya, sekalipun keTiga Pribadi
memiliki kespesifikan tersendiri, namun keTiganya saling mendiami dalam hubungan kasih
yang hidup. Contoh: Roh Kudus disebutkan juga dengan nama “Roh Allah” (Mat. 3:16; Rom.
8:14 dan banyak lagi), dan juga disebut dengan nama “Roh Kristus” (Rom. 8:9; 1Pet. 1:11),
“Roh Yesus” (Kis. 16:7), “Roh Yesus Kristus” (Fil. 1:19) atau “Roh Anak-Nya” (Gal. 4:6).
Yesus juga berkata bahwa “Bapa di dalam Aku dan Aku di dalam Bapa” (Yoh. 10:38). Saat
Filipus meminta Yesus menunjukkan “Bapa” kepada mereka, Yesus berkata bahwa “Aku di
dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku” (Yoh. 14:10 & 11). Yesus juga mengatakan satu kalimat
yang sulit dimengerti diluar konteks Trinitas: “Aku dan Bapa adalah satu” (Yoh. 10:30).
Tidak ada padanan hubungan seperti ini didunia ini.
4. KeTiga Pribadi saling berbeda secara tidak dapat direduksi. Artinya masing-masing dari
yang Tiga memiliki Pribadi secara penuh. Hal ini telihat dari adanya inkarnasi. Dengan
menjadi manusia, Anak memasukkan natur manusia dalam persatuan Pribadi-Nya secara
kekal.78 Hal ini tidak terjadi pada Bapa maupun Roh Kudus. Anak secara kekal berbeda
dengan Bapa dan Roh Kudus. Namun sekali lagi harus diingat. Sekalipun masing-masing
berdistingsi secara penuh, namun Mereka berada dalam “persatuan yang tidak dapat
dipisahkan” (poin 1), karena Mereka “saling mendiami” (poin 3) dan tidak ada “subordinasi”
diantara keTiganya (poin 2).
5. Sekalipun keTiganya setara, namun ada “Ordo” diantaranya.
Didalam kesetaraan hubungan-hubungan diatas, keTiganya juga memiliki ordo. “Ordo”
(Letham menggunakan istilah Yunani “taxis”) tidak menyatakan urutan tingkatan (hierarki),
namun menyatakan urutan peran. Misalnya Ordo Penyelamatan: dari Bapa, melalui Anak,
oleh Roh Kudus. Namun Ordo ini dibalik dalam respons orang percaya kepada anugerah
Allah: oleh Roh Kudus, melalui Anak kepada Bapa. Namun juga ada variasi lainnya. Misalnya

78

Inkarnasi TIDAK MENGURANGI esensi Anak, tetapi justru MENAMBAHKAN natur manusia kepada Diri-

Nya.
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doa berkat apostolik (2Kor. 13:13), urutannya adalah Anak, Bapa, Roh Kudus. Namun secara
umum adalah Ordo baptisan: Bapa, Anak dan Roh Kudus. 79
Ordo ini dapat kita lihat juga untuk 2 Karya Utama Allah: Menciptakan dan Menebus.
Ordonya sbb.:
BAPA
: Mencipta, Menebus.
ANAK
: Menebus, Mencipta.
ROH KUDUS : Melaksanakan (Eksekutor, Operator; menjadikannya menjadi
sesuatu yang dapat dialami manusia) Penciptaan dan Penebusan
dan Menyatakan (mewahyukan, mengiluminasikan) Penciptaan &
Penebusan kepada manusia.
Sebagai suatu sintesa dari seluruh parameter diatas, maka Doktrin Trinitas yang setia kepada
Alkitab harus memberi pengungkapan yang setara untuk setiap parameter karena parameterparameter tersebut bukan saling meniadakan, tetapi saling menjelaskan. Pernyataan berikut
merupakan sintesa konsep parameter-parameter diatas:
KeTiga Pribadi berbeda secara tidak dapat direduksi, sekaligus Mereka adalah
suatu keberadaan yang identik yang saling mendiami. Ada suatu Ordo
diantara mereka, tetapi Mereka adalah setara dalam status.

KeTiga Pribadi berbeda secara tidak dapat direduksi,
sekaligus Mereka adalah suatu keberadaan yang identik
yang saling mendiami. Ada suatu Ordo diantara mereka,
tetapi Mereka adalah setara dalam status.

2.D. Illustrasi Formulasi Gereja Tentang TRINITAS
Agar jemaat awam dapat lebih mengerti, baik tentang sejarah timbulnya Doktrin Trinitas
maupun tentang arti formulasi Gereja tentang Trinitas ini, berikut disampaikan illustrasi tentang
sejarah dan arti Doktrin Trinitas.
1. Penemuan Atom
Telah sejak ribuan tahun para filsuf Yunani dan India berpikir bahwa materi yang ada
didunia ini merupakan kumpulan dari bagian-bagian paling kecil yang tidak dapat lagi
dipecah. Democritus (sekitar 450 Sebelum Masehi) menyebut bagian-bagian terkecil ini
“ ἄτοµος (atomos)”, artinya “bagian paling kecil yang tidak dapat dipotong lagi.” Pada abad
ke 18, para akhli kimia memformulasikan ide adanya substansi yang tidak bisa dipecah lagi
dengan reaksi kimia, dan menyebutnya “atom,” sesuai dengan istilah yang diberi
Democritus.
Jadi selama ribuan tahun, para akhli (filsuf, ahli kimia, fisika, biologi) melihat bahwa unit
paling kecil didalam setiap materi adalah Atom.
79

Letham, “Allah Trinitas:..” Halaman 401-402.
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Gbr. 15. Atom: Selama ribuan tahun para akhli melihatnya sebagai
Unit terkecil (yang tidak dapat dibagi lagi) dari suatu materi.
Jadi mereka hanya “melihat”
“melihat (sebagai konsep) bahwa atom itu adalah SATU materi yang
tidak dapat dibagi-bagi
bagi lagi.
Lalu pada tahun 1897, seorang akhli Fisika yang bernama J. J. Thomson didalam
percobaannya menemukan elektron yang bermuatan negatif didalam atom. Kemudian
pada tahun 1909, seorang akhli Fisika lain bernama Ernest Rutherford bersama 2
penelitinya menemukan komponen lain didalam Atom yang bermuatan positif bernama
“Proton”
roton” yang berada di inti Atom yang disebut Nucleus. Dengan penemuan ini, maka
kemudian Atom yang selama ribuan tahun disangka hanya tunggal dan tidak dapat dibagidibagi
bagi lagi, ternyata didalamnya memiliki unsur-unsur.
unsur
Model Atom yang disebut “Basic
Atom” ini kemudian dikenal
kenal sebagai “Rutherford Model.”80

Gbr. 16. Basic Atom (Rutherford Model):
Atom yang disangka
angka tidak dapat dibagi lagi, ternyata memiliki subkomponen didalamnya
yang tidak diketahui selama ribuan tahun.
Ketiga unsur didalam Atom (Neutron, Proton dan Elektron) ini memiliki keseimbangan.
Karena itu suatu Atom akan terus berada dalam keseimbangan jika tidak diganggu.
Sekalipun Elektron yang bermuatan negatif itu selalu bergerak dengan kecepatan luar
lua biasa
didalam Atom, namun ia/mereka
ia/
tidak dapat keluar dari Atom oleh suatu sebab. Begitu
pula
ula dengan Proton. Sekalipun mereka bermuatan positif, namun mereka tidak saling
mendorong dan keluar dari Nukleus. Proton pun tidak menarik Elektron dan membuat
Elektron merekat kepadanya dan membuat elektron diam, sesuatu yang secara konsep
harus terjadi,, tetapi kenyataannya tidak terjadi. Demikian juga Neutron tidak dapat keluar
80

Wikipedia, “Atom.” (http://en.wikipedia.org/wiki/Atom
http://en.wikipedia.org/wiki/Atom)
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dari Nukleus sekalipun ia tidak bermuatan (netral). Semua ada dalam hubungan dan
keseimbangan yang sulit dijelaskan. Namun jika Neutron ini diganggu (misalnya dengan
menembakkan Nukleus berat seperti Uranium atau Plutonium), maka meskipun ia sangat
kecil, tetapi akan menimbulkan ledakan nuklir yang luar biasa. Maka ia bukanlah suatu
Atom yang netral dan mandiri lagi.
Penemuan Atom ini menggambarkan sejarah formulasi Doktrin Trinitas. Selama ribuan
tahun, Allah menyatakan Diri-Nya sebagai Yang Satu (Yang Esa) – dalam hal ini seperti Atom
itu. Allah adalah Allah Yang Tunggal dan tidak ada yang lain dan tidak dapat dibagi
(sekalipun Allah telah memberi lubang-lubang kecil untuk mengintip kepluralan Pribadi-Nya
melalui misteri-misteri PL yang telah kita bahas terdahulu).
Namun saat waktunya tiba bagi Sang Anak untuk berinkarnasi, maka terbukalah lebar-lebar
jendela kedalam Allah Yang Esa itu. Lalu sesuai dengan perjalanan waktu, sama seperti
penemuan unsur-unsur didalam Atom, maka Allah menyatakan Diri-Nya bahwa didalam keTunggal-an-Nya (ke-Esa-an-Nya), ternyata ada kejamakan-Nya.
Keberadaan unsur-unsur Neutron, Proton dan Elektron didalam Atom ini juga menjelaskan
arti “subsistence.” Neutron, Proton dan Elektron adalah subsistensi dari Atom. Untuk
formulasi Trinitas, maka dapat kita katakan bahwa Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah
subsistensi dari Allah.
Demikian pula dengan hubungan antara Neutron, Proton dan Elektron. Hubungan ini
disebut “hubungan organis.” Artinya bukan suatu hubungan yang dapat dilepas tanpa suatu
perubahan terhadap keseluruhannya (dalam hal ini adalah Atomnya). Jika salah satu dari
unsur itu dihilangkan atau dilepas dari keterikatan naturalnya, maka ia bukanlah Atom lagi,
tetapi sesuatu yang lain. Hubungan seperti ini selalu bersifat “dapat dibedakan, tetapi tidak
dapat dipisahkan.” Hubungan seperti inilah yang terjadi (pada pengertian tertentu) pada
keTiga subsistensi Allah.

2. Dua Jenis Kesatuan (Unity)
Banyak illustrasi tentang Trinitas menjadi salah karena kesalahan pengertian mengenai
kesatuan (Union). Misalnya, orang-orang Islam dan banyak orang lain, bahkan orang-orang
Kristen sendiri (mis. Oneness Pentecostal) menolak Trinitas karena memakai pengertian
yang salah tentang kesatuan. Mereka tidak kunjung mengerti tentang Trinitas dan pada
akhirnya selalu membuat kesimpulan bahwa konsep Trinitas menjadikan Allah orang Kristen
adalah Tiga (dengan pengertian 1+1+1=3). Untuk dapat membuka wawasan kita, mari kita
membahas tentang dua jenis kesatuan ini.
a. Kesatuan Matematis (Mathematical Unity)
Ini adalah pengertian yang paling primitif, karena didasarkan kepada konsep perjanjian
yang paling dasar. Misalnya 1+1+1=3.
Banyak orang memakai konsep yang paling primitif ini (1+1+1=3) untuk menjelaskan
Allah yang kompleks. Karena itu mereka kemudian berkesimpulan bahwa Allah orang
Kristen adalah 3. Mengapa? Karena konsep tentang hubungan keTiganya didasarkan
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kepada operator penjumlahan yang tidak mencerminkan sama sekali hubungan keTiga
Trinitas. Salah satu karakteristik hubungan dalam Trinitas adalah “saling mendiami.”
Maka operator penjumlahan tidak tepat sama sekali bagi illustrasi hubungan didalam
Trinitas, karena angka 1 yang pertama, angka 1 yang kedua dan angka 1 yang ketiga
tidak saling mendiami, tetapi masing-masing akan selalu berdiri sendiri secara mandiri.
Kalau toh ingin memakai illustrasi kesatuan matematis untuk menggambarkan
kesatuan Tritunggal, maka operator matematika yang lebih tepat adalah perkalian:
sekalipun angka 1 yang pertama, angka 1 yang kedua dan angka 1 yang ketiga adalah
angka yang berbeda satu sama lain, tetapi dengan operator perkalian, mereka
sebenarnya “saling mendiami” sehingga hasilnya tetap satu.
Namun jenis kesatuan seperti ini tidak dapat menjelaskan sesuatu yang kompleks,
apalagi yang berhubungan dengan makhluk hidup. Misalnya, bagaimana menjelaskan
kesatuan antara pikiran, perasaan dan kehendak didalam diri manusia? Dengan adanya
3 unsur itu didalam manusia kita dapat katakan bahwa manusia adalah seorang
makhluk organis yang didalam dia ada 3 unsur yang berbeda namun bekerja sebagai
suatu kesatuan. Kesatuan seperti ini diistilahkan sebagai “Kesatuan Organis.”
b. Kesatuan Organis (Organic Unity)
Yang dimaksud Kesatuan Organis adalah kesatuan yang kompleks dari sesuatu benda,
yang sekalipun memiliki banyak komponen didalamnya, tetapi secara sinergi semua
komponen itu bekerjasama sehingga membentuk suatu kesatuan yang berfungsi secara
korporat. Kesatuan ini tidak sama dengan kesatuan matematik yang secara konseptual
adalah satu saja, tidak memiliki komponen didalamnya, dan tidak dapat dibagi-bagi.
Kesatuan organis dapat berarti Satu Organisme, tetapi terdiri dari lebih satu unsur atau
komponen yang saling terkait satu sama lainnya sehingga sekalipun masing-masing
bisa melakukan fungsi yang berbeda, tetapi tidak dapat dilepas dari fungsi
korporatnya. Contohnya adalah seperti Atom itu. Kita mengatakan bahwa Atom itu
adalah suatu kesatuan organisme, karena sekalipun didalamnya memiliki unsur-unsur,
tetapi semuanya terkait satu sama lain dan berfungsi sebagaimana fungsi suatu atom.
Atom Oksigen, sekalipun didalamnya mengandung komponen-komponen elektron,
neutron dan proton, tetapi komponen-komponen tersebut akan bersinergi sedemikian
sehingga membentuk suatu Atom dengan sifat, karakteristik dan fungsi Oksigen.
Demikian juga atom logam emas misalnya. Sekalipun ia juga memiliki komponenkomponen dengan nama yang sama dengan oksigen, namun jumlah dan
karakteristiknya berbeda, sehingga semua komponen itu membentuk Atom logam
emas. Fungsi korporatnya adalah sebagai atom emas. Sekalipun elektron, proton dan
neutron itu berbeda satu sama lain dan memiliki fungsi yang berbeda satu sama lain,
mereka tidak dapat dipisahkan tanpa merusak pengertian suatu “Atom.” Mereka dapat
dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan. Itulah hubungan organis, yang “dalam taraf
tertentu”81 dapat menjelaskan hubungan-hubungan didalam Trinitas.

81

Sekali lagi, ilustrasi ini tetap tidak dapat menjelaskan secara benar akan hubungan-hubungan didalam
Trinitas, karena elektron, proton dan neutron tidak dapat “saling mendiami.”
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Manusia juga adalah merupakan suatu kesatuan organis. Seluruh komponen tubuh
manusia yang berjumlah trilyunan sel dan atom, bersinergi sedemikian sehingga setiap
manusia memiliki karakteristik yang berbeda dengan manusia lain. Demikian hebat
sinerginya sehingga jika diteliti sampai tingkat sel saja, tidak ada seorangpun dari
puluhan milyard orang yang pernah ada itu yang serupa.
Jadi, adalah lumrah jika kita berkata misalnya bahwa pak Raden adalah SEORANG
manusia, sekalipun ia terdiri dari trilyunan atom. Kita hanya melihat kesatuannya saja
tanpa melihat komponen didalamnya. Kita hanya melihat kesatuan organisnya saja,
karena kesatuan organisnya itulah yang berinteraksi secara korporat dengan kita.
Sekalipun demikian, juga tidak salah (sekalipun tidak lazim) jika kita katakan bahwa pak
Raden itu adalah kumpulan dari trilyunan atom.
Kompleksitas seorang manusia bukan hanya dalam hal materi (sel-sel) yang
membentuknya, namun juga pada hal-hal yang non materi. Manusia memiliki pikiran,
perasaan dan kehendak. Sampai kini tidak ada seorang akhlipun yang dapat dengan
pasti mengatakan sumber dari ketiga hal ini, apakah dari otak, hati (liver), jantung, atau
dari kelenjar? Namun ketiganya adalah suatu kenyataan/keberadaan didalam manusia.
Ketiganya dapat dibedakan, sekalipun tidak dapat dipisahkan. Ketiganya bahkan dapat
melakukan dialog satu sama lainnya.
Contohnya: saat seseorang melihat seorang pengemis yang kumuh, lalu perasaannya
langsung jatuh iba. Namun sesaat kemudian ia diingatkan akan berita bahwa banyak
pengemis itu sebenarnya kaya dan penampilan mereka hanya kamuflase saja untuk
menipu. Lalu terjadi kebimbangan, apakah harus memberi atau tidak? Perasaan
menuntut agar diberi saja karena ada rasa iba, tetapi pikiran mengatakan “tidak”
karena tidak menyukai penipuan. Didalam tarik menarik antara perasaan dan pikiran
itu (bimbang), lalu datanglah unsur ketiga, yaitu kehendak yang memutuskan: “Saya
harus tetap memberi karena belas kasihan. Soal ia menipu saya atau tidak itu urusan
Tuhan. Kewajiban saya adalah mengasihi, bukan menilai.” Lalu seturut dengan
pendapat kehendak itu, orang itu kemudian memberikan sedekahnya.
Anda lihat itu? sekalipun manusia dikatakan memiliki satu pribadi, tetapi didalamnya
memiliki unsur-unsur (materi & non materi) yang membentuk pribadi itu. Itulah
kesatuan organis.
Jika Atom dan manusia saja merupakan suatu kesatuan organis yang kompleks, apalagi
Allah. Tidak mungkin seseorang dapat mengetahui semua rahasia Pribadi Allah. Kita
hanya dapat mengetahui-Nya sejauh yang Ia nyatakan kepada kita. Musa berkata
kepada bangsa Israel di tanah Moab “Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi TUHAN,
Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita
sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini.”
(Ul. 29:29).
Karena Allah telah menyatakan Diri-Nya kepada kita melalui Firman-Nya, maka gereja
bertanggung jawab untuk memformulasikan pernyataan Allah tentang Jati Diri-Nya itu
berdasarkan pernyataan-Nya didalam Alkitab. Itulah sebabnya Doktrin Trinitas
diformulasikan gereja dan sampai saat ini tetap dipegang teguh oleh semua cabang
kekristenan: Katolik Barat (Roma), Katolik Timur (Ortodoks) dan Protestan.
Itulah illustrasi-illustrasi yang dapat diberikan untuk memberi gambaran yang samar
tentang Trinitas. Sekali lagi, tidak ada padanan, paralelisme atau illustrasi yang dapat diberikan
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oleh manusia dan bahasanya untuk menjelaskan Trinitas secara tuntas. Yang terbatas tidak
mungkin menjelaskan Yang Tidak Terbatas. Yang dapat dilakukan oleh yang terbatas adalah
mencoba memahami apa yang telah diungkapkan oleh Yang Tidak Terbatas. Dan itulah yang kita
telah lakukan disini. Kiranya illustrasi diatas dapat memberi pemahaman baru kepada pembaca
tentang Doktrin Trinitas dan dapat menjadi orang Kristen yang tangguh, mengerti dengan baik
Siapa yang dipercayanya, dan tidak malu mengaku sebagai orang Kristen yang mempercayai
Trinitas.

2.E. Kristus dan TRINITAS didalam Kitab Wahyu
Sebelum menutup dengan kesimpulan tentang keunikan Allah orang Kristen, kiranya
kurang lengkap pembahasan kita tanpa menyinggung sedikit tentang Kristus dan Trinitas yang
diungkap oleh kitab Wahyu. Mengapa? Karena kitab ini membukakan kepada kita fakta yang
ada di Sorga (baik sekarang maupun dalam kekekalan masa yang akan datang). Didalamnya kita
juga dapat mempelajari hubungan antara keTiga Keberadaan Trinitas. Bahkan lebih jelas dan
transparan dari kitab-kitab lainnya, dan saat digabungkan dengan semua perkataan Kristus dan
tulisan-tulisan para rasul-Nya, kita akan melihat Kristus dan Trinitas yang terang-benderang
dailam kitab ini. 82

82

Secara garis besar kita dapat membagi kitab ini dalam bagian-bagian berikut (lihat “Chart Kitab Wahyu”
oleh Ir. S. Christian Robirosa, MCom., MA yang dapat didownload secara Cuma-Cuma dari situs BTBM):
• Pendahuluan: Penglihatan Yohanes akan Kristus yang dimuliakan, dan perintah-Nya untuk menuliskan
pewahyuan ini (pasal 1)
• Surat-surat kepada 7 gereja di Asia Minor yang merupakan representasi dari semua gereja didunia ini
disepanjang zaman (pasal 2 sd 3)
• Pengungkapan hal-hal yang akan terjadi pada akhir zaman, yang diungkapkan melalui penglihatan
tentang hal-hal yang terjadi baik di Sorga (langit), di bumi, maupun di “bawah bumi” (alam maut).
Pengungkapan ini dapat kita bagi lebih lanjut:
o Pengungkapan ke 7 materai (6:1 sd 19:5):
 Permulaan murka Allah: enam materai dibuka (6:1-8:5)
 Materai ke 7: Tujuh Sangkakala (8:6-11:19):
• 6 Sangkakala pertama (8:6-9:21)
• Interval: Bait Allah dan 3 Saksi (10:1-11:14)
• Deklarasi Penghakiman & Kerajaan Millenial dibumi segera mulai (11:15-19)
• Trinitas Palsu & Pemerintahannya di bumi (12:1-13:18)
• Interval: Persiapan Penghukuman akhir (14:1-20)
• Materai yg ke 7: 7 Cawan Murka Allah sebelum Zaman Baru (15:5-16:21)
o 6 cawan pertama: berbagai tulah (15:5-16:15)
o Cawan ke 7: Armageddon (16:16-21)
o Iblis diikat dan Kerajaan Millenial (20:1-6)
o Iblis dilepas dan Peperangan Terakhir: Gog & Magog (20:7-10)
 Iblis dilepas, pergi menyesatkan banyak orang dan memimpin mereka melakukan
pemberontakan terhadap pemerintahan Kristus di bumi (20:7-9)
 Nasib terakhir Iblis: neraka kekal (20:10)
o Penghakiman Terakhir oleh Kristus (20:11-15)
• Konsumasi: Alam semesta baru dan Pemerintahan kekal Allah terhadap seluruh ciptaan-Nya didalam
dan melalui Anak Domba/Kristus (21:1-22:5)
• Penutup: pengulangan janji Kristus bahwa Ia akan datang segera (22:6-17) dan peringatan untuk tidak
menambahi atau mengurangi nubuatan didalam kitab ini (22:18-21).
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Disaat membaca tulisan Yohanes, kita harus mengerti gaya penulisan Yohanes. Untuk
suatu tulisan yang panjang seperti Injil Yohanes dan kitab Wahyu ini, Yohanes selalu membuat
suatu Kesimpulan Ringkas (“Executive Summary/ES”) yang mengungkapkan intisari (biji) dari
buah pikiran yang dituliskannya. Didalam Injil yang ditulisnya misalnya, rasul Yohanes kemudian
menyimpulkan kebenaran-kebenaran besar dan agung tentang Jati Diri Kristus. Ia bukanlah
sekedar “Mesias” dalam pengertian Seorang yang diurapi yang akan menjadi Raja dan Tuhan
bagi bangsa Israel. Jauh lebih dalam dari pengertian umum bangsa Yahudi tentang sosok Mesias,
Yohanes menyatakan bahwa Yesus itu adalah Firman (Logos) Allah yang berinkarnasi. Ia adalah
Allah yang sejak kekekalan ada dan selalu ada bersama-sama dengan Allah Yang Maha Kuasa.
Tidak berhenti disitu, Ia juga adalah sumber keberadaan (eksistensi) semua yang ada. Ia juga
adalah sumber kehidupan dan sumber terang manusia (pengenalan akan Allah, kesadaran diri).
Ia juga adalah “satu-satunya Allah yang menyatakan diri sebagai manusia” (“Anak Tunggal”;
Yun: “monogenes”). Itulah ES Yohanes tentang Injil yang ditulisnya.
Jika kita ingin dapat mengerti tentang kitab Wahyu yang ditulisnya, maka kita juga harus
dapat mengerti ES yang ditulisnya. Sebagai ES dari kitab ini adalah pasal 1:1-8. Kitab Wahyu
adalah catatan rasul Yohanes tentang wahyu yang dinyatakan oleh malaikat Tuhan yang diutus
oleh Yesus Kristus untuk membukakan wahyu (pengungkapan) dari Allah (1:1-2). Inti kitab ini
adalah tentang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya yang pasti sebagai puncak dari
kemenangan pemerintahan Allah didunia ini, serta akhir yang penuh kemuliaan bagi orangorang percaya di Kerajaan Kekal Allah didunia baru dan semesta baru nanti (pasal 21 & 22).
Setelah menyatakan sumber, tujuan dan medium pewahyuan ini (1:1-3), ES Kitab wahyu
dimulai dengan berkat dari Trinitas (1:4-8). Dikatakan rasul Yohanes bahwa Kasih karunia dan
damai sejahtera adalah dari Allah Bapa (“Dia, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan
datang,” -1:4), dari Allah Roh Kudus (“ketujuh roh yang ada di hadapan takhta-Nya,”-1:4)83 dan
dari Yesus Kristus (1:5). Perhatikan bahwa setelah mendapat pewahyuan ini, pengenalan
Yohanes akan Allah semakin jelas dan tanpa rasa canggung ia memulainya dengan berkat
Trinitas.
Kemudian saat memberikan pujian kemuliaan kepada Yesus Kristus, Tuhannya, Roh
Kudus yang ada didalam Yohanes meledakkan suatu pujian (doksologi) yang memberi kemuliaan
bagi Kristus (perhatikan frasa “Bagi Dia” didalam ayat 5b. Maksudnya bagi Yesus Kristus), karena
Ia telah mengasihi kita (orang-orang percaya) dan telah melepaskan kita dari kuasa dosa oleh
kematian-Nya, dan menjadikan kita menjadi suatu kerajaan dan imam-imam bagi Allah (1:6).
Pujian dan kemuliaan yang diberikan itu adalah yang “bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai
selama-lamanya. Amin” (1:6), suatu atribusi pujian yang hanya boleh diberikan kepada Allah
saja. Perhatikan dengan seksama intonasi dari sikap Yohanes saat memuji Kristus oleh pimpinan
Roh Kudus. Baginya memuji Yesus Kristus dengan pujian yang hanya boleh diberikan kepada
Allah (Yehova) sama sekali tidak ada kecanggungan. Ia memuji dan memuliakan Yesus Kristus
sama dengan memuji Tuhan Allah sendiri. Hal itu menjelaskan kepada kita bahwa Kristus adalah
setara dengan Allah. Lebih dari itu, disitu kita melihat konsep koinherensi (saling mendiami)
antara Allah, Kristus dan Roh Kudus.

83

Didalam Wahyu pasal 4:5 dan 5:6, ketujuh roh ini dinyatakan secara jelas sebagai Roh Allah (Roh Kudus).
Bukan berarti Roh Kudus ada 7, tetapi angka 7 selalu berarti kesempurnaan, angka lengkap. Jadi jika dikatakan
sebagai “ketujuh Roh Allah” itu berarti keberadaan Roh Allah didalam kepenuhan-Nya.
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Lalu Yohanes melihat kedatangan Kristus yang kedua kalinya dalam kemuliaan-Nya di
awan-awan, dan bagaimana orang –orang dibumi meratapi Dia (menyesali sikap mereka yang
menolak-Nya- 1:7). Ayat berikutnya mencatat perkataan Tuhan Allah “Aku adalah Alfa dan
Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, Yang
Mahakuasa." (1:8). Ini adalah Firman dari Allah sendiri (perhatikan frasa “firman Tuhan Allah”),
namun penempatan konteksnya kemudian dapat diartikan bahwa itu adalah juga perkataan
Kristus sendiri yang akan datang didalam awan-awan kemulian-Nya. Jati Diri Alfa dan Omega ini
kemudian secara eksplisit dinyatakan sebagai Tuhan Yesus Kristus sendiri didalam pasal 21:6
dan 22:13. Artinya, saat memulai catatannya tentang pewahyuan Allah, Yohanes secara sadar
telah mencatat bahwa memberi kemuliaan kepada Yesus Kristus tidak berarti suatu hujatan
kepada Allah, tetapi justru menegaskan bahwa memuliakan Kristus berarti juga memuliakan
Allah. Tidak ada keraguan dan kecanggungan didalam sikapnya.
Ayat ke 9 mencatat tentang latar belakang, tempat dan kondisi saat Yohanes mendapat
pewahyuan demikian. Ayat 10 mencatat tentang permulaan dari penglihatan/penyingkapan
yang diperolehnya, dan Siapa sebenarnya Agen yang membuat Yohanes bisa memperoleh
penyingkapan ini. Sekalipun dikatakan di ayat 1 bahwa seorang malaikat lah yang menunjukkan
pernyataan ini, namun diayat 10 ini jelas bahwa Roh Kuduslah yang membuat Yohanes dapat
memperoleh penyingkapan (wahyu) disini. Salah satu tugas utama Roh Kudus sebagai Pribadi
Ketiga Trinitas adalah mewahyukan/menyingkapkan Allah kepada manusia. Didalam PL, Ialah
yang menyingkapkan Firman Allah melalui para nabi. Didalam PB, Ia jugalah yang
menyingkapkan Firman Allah dan Jalan Keselamatan-Nya melalui para rasul-Nya. Ia
menyingkapkan rahasia-rahasia Allah yang terdalam, yang bahkan para malaikatpun tidak
mengetahuinya (1Pet. 1:10-12; band. 1Kor. 2:11). Jadi kitab wahyu adalah karya Trinitas untuk
jemaat-Nya: Dari Allah Bapa, tentang Yesus Kristus dan Kerajaan-Nya, yang dinyatakan oleh Roh
Kudus. Hanya dengan mengingat hal ini kita dapat mengerti kitab ini dengan benar. Sekarang,
mari kita melihat dengan sepintas kedalam kitab ini.
Segera setelah Yohanes diperintahkan untuk menuliskan semua yang dilihatnya supaya
dikirimkan kepada ketujuh jemaat di Asia, maka Yohanes diperlihatkan sosok Kristus ditengah 7
kaki dian (lambang ke 7 jemaat -1:20). Kristus ada dan memerintah didalam gereja-Nya.
Perhatikan penampakan Kristus disini, khususnya frasa “seperti Anak Manusia” (1:13) dan
“Kepala dan rambut-Nya putih bagaikan bulu yang putih metah,” (1:14). Kedua frasa ini
mengingatkan kita pada penglihatan Daniel dalam Daniel 7:9-14. Disana Daniel melihat Allah
diatas takhta-Nya sebagai “Yang Lanjut Usia,..yang rambut-Nya bersih seperti bulu domba
[putih]” (Dan. 7:9). Lalu datang seorang “seperti anak manusia” yang kemudian diberikan kuasa
dan kemuliaan kekal sebagai raja yang kekal. Istilah “Anak Manusia” ini kemudian dipakai oleh
para rabbi sebagai istilah untuk Mesias. Tuhan sendiri memakai terminologi (istilah) ini untuk
Diri-Nya, dengan konteks kedatangan-Nya yang kedua kali dalam kemuliaan nanti (Mat. 24:30).
Perhatikan kesamaan dan perbedaan antara penglihatan Daniel dan Yohanes itu.
Keduanya sama-sama memperlihatkan Sosok yang mulia yang rambutnya putih metah seperti
bulu domba dengan penampakan yang menggetarkan karena kemuliaan dan wibawa-Nya.
Keduanya juga ada sosok “Anak Manusia.” Namun yang membedakannya adalah bahwa
didalam penglihatan Daniel, kedua Sosok itu terpisah, sementara didalam penglihatan Yohanes
keDuanya adalah Oknum yang sama. Apakah kedua penglihatan itu sama atau berbeda?
Didalam terang inkarnasi dan Trinitas, sekarang kita dapat mengerti bahwa Allah yang dilihat
Daniel itu adalah sama dengan Kristus yang dilihat Yohanes (band. juga dengan penglihatan
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Yesaya – Yoh. 12:41).84 Lalu mengapa didalam penglihatan Daniel, sosok “anak manusia” itu
berbeda dengan Yang Duduk Ditakhta? Karena pernyataan Allah belum lengkap, sehingga
diperlukan simbolisme agar tidak merusak konsep monoteismenya.85 Namun jika melihat kuasa
yang diberikan kepada “anak manusia” itu, maka kita harusnya juga dapat mengerti bahwa
hanya Allah saja yang dapat memiliki “kekuasaan dan kerajaan yang kekal.” Apalagi kita telah
mengerti bahwa Dialah “Alfa dan Omega” dan “Aku adalah Yang Awal dan Yang Akhir..”, maka
tidak ada keraguan bagi kita bahwa Kristus adalah Anak Allah yang patut disembah sebagai Allah
sendiri.
Pasal 2 & 3 mencatat perkataan-perkataan Kristus kepada ketujuh jemaat yang ada pada
waktu itu. Keseluruhannya ada di Asia Minor. Ketujuh gereja itu adalah representasi gerejagereja Tuhan sepanjang abad. Karena itu Firman-firman Kristus bagi mereka berlaku kepada
semua gereja disepanjang abad. Perkataan-perkataan itu adalah dari Kristus sendiri sebagai Raja
Gereja, Kepala dari tubuh-Nya, dan selalu didahului dengan karakteristik Diri-Nya (misalnya,
“dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu” dsb. – 2:1, 8, 12, 18; 3:1, 7, 14). Sekalipun
dikatakan Firman-firman itu dari Kristus sendiri, namun oleh Kristus dikatakan juga perkataanperkataan itu “dikatakan oleh Roh” kepada jemaat-jemaat (2:7, 11, 17, 29; 3:6, 13, 22).
Lihat bagaimana pengertian ini dibangun: saat Kristus berfirman, Firman itu juga
datangnya dari Roh Allah. Tanpa konteks Trinitas, kita tidak mungkin dapat menjawabnya. Dan
dari sini juga kita dapat melihat bagaimana Roh Kudus bekerja. Kristus adalah Kepala dan Tuhan
dari orang-orang percaya (Gereja). Kita harus mendengar, mengerti dan dan mentaati semua
yang dikatakan-Nya. Tetapi bagaimana kita dapat mendengar, mengerti dan sanggup mentaatiNya? Oleh Roh Kudus. Kita melihat bahwa peran Roh Kudus adalah sebagai “Parakletos” yang
membuat orang percaya mau mendengar Firman Allah, dapat mengerti Firman Allah dan
sanggup mentaati-Nya.86 Setelah pasal 3 ini, gereja “menghilang” dari penglihatan Yohanes.
Babak penglihatannya berikut adalah tentang Sorga dan apa yang terjadi disana.87
Pasal 4 memperlihatkan kepada Yohanes tentang Sorga dan situasi disekitar Takhta
kemuliaan Allah dan oknum-oknum disekitar-Nya. Sekali lagi, yang membuat Yohanes dapat
melihat kemuliaan Allah adalah Roh Kudus (4:2). Diatas takhta duduklah Allah yang tidak
kelihatan rupanya, hanya kemulian-Nya yang memancar begitu indahnya “bagaikan permata
84

Didalam Yoh. 12:41 ini Yohanes mengatakan secara eksplisit bahwa Yesaya telah melihat kemuliaan
Kristus. Padahal jika membaca kitab Yesaya, kita mengerti dengan jelas bahwa Yesaya melihat takhta kemuliaan
Yehova. Jadi apa yang dilihat oleh Daniel sebagai Allah Yehova ditakhta itu sekarang kita mengerti sebagai takhta
Kristus sendiri. Kesimpulan ini akan diperjelas lagi saat membahas pasal-pasal akhir pernyataan Tuhan (Why. 21 &
22).
85
Setelah mengerti sejarah penyingkapan Allah yang progressif, kita mengerti sekarang mengapa Allah
sangat ketat menjaga bangsa Isrel dengan konsep monoteisme. Jawabanyya agar bangsa itu tidak gampang tergoda
dengan ilah-ilah lain yang begitu banyak yang disembah oleh bangsa-bangsa sekitarnya (Mesir, Moab, Filistin, Siria,
Babel, dst.). Bahkan setelah dipagari dengan monoteisme yang ketat, bangsa Israel SELALU terjatuh kedalam
penyembahan berhala dan selalu harus dipukul dengan penderitaan.
86
παράκλητος, paráklētos, dari kata kerja παρακαλέω, parakaléō. “para” = berada disamping, pendamping
(mis. Paratrooper= tentara cadangan; paramedis=pendamping pengobatan), “kaleo”= dipanggil. Jadi artinya “orang
yang dipanggil mendampingi.” Arti normalnya pada saat itu adalah “pembela/pengacara/penasehat” yang akan
mendampingi seseorang untuk memberi nasihat dan membela seseorang.
87
Banyak teolog Protestan Injili yang mempercayai menghilangnya gereja dari penglihatan Yohanes
setelah pasal 3 dan fokus penglihatan kepada Sorga mulai pasal 4 menyatakan bahwa gereja telah diangkat Tuhan
didalam peristiwa pengangkatan (“Rapture”), sehingga tidak ikut mengalami hukuman Tuhan terhadap penduduk
bumi yang dinyatakan didalam peristiwa-peristiwa berikutnya. Konsep ini dianut oleh penganut Premillenialist
(pretribulation). Konsep ini sejalan dengan prinsip hukuman Tuhan yang selalu menyelamatkan orang-orang
pilihan-Nya dari hukuman terhadap orang-orang dunia (Nuh, Lot, bangsa Israel di Laut Merah).
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yaspis dan permata sardis; dan suatu pelangi melingkungi takhta itu gilang-gemilang bagaikan
zamrud rupanya” (4:2-3). Disekeliling takhta itu ada 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan
mahkota emas diatasnya. Dihadapan takhta itu ada 7 Obor yang menyala-nyala. Itulah lambang
Roh Allah (4:5). Takhta itu dikelilingi oleh 4 jenis makhluk yang dipenuhi dengan mata.
Kemungkinan mereka adalah para kerubim seperti yang dilihat oleh Yehezkiel ditepi sungai
Kebar (salah satu anak sungai Efrat di Babel). Keempat makhluk itu selalu mengumandangkan
trisagion88 "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah, Yang Mahakuasa, yang sudah ada dan yang
ada dan yang akan datang." (4:8). Ayat 10 & 11 memperlihatkan penyembahan kepada Allah
oleh karena tindakan Penciptaan oleh-Nya.
Pasal 5 mengungkapkan introduksi satu Sosok lain kehadapan Takhta kemuliaan Allah.
Sosok itu adalah “Anak Domba seperti telah disembelih.” Sekalipun Ia seperti telah disembelih,
tidak berarti disini Ia domba mati, tetapi domba hidup yang memiliki tanda-tanda Ia pernah
disembelih. Ia hidup bahkan berkuasa (“bertanduk tujuh”) dan maha mengetahui (“bermata
tujuh”) karena memiliki Roh Allah didalam kepenuhan-Nya (5:6).
Sebelum Sosok Anak Domba ini muncul, tidak seorangpun, atau tidak satu makhlukpun baik
dibumi, dibawah bumi maupun di Sorga yang layak untuk menerima gulungan kitab dari tangan
Allah. Karena itulah Yohanes “menangis dengan amat sedih” (5:4). Mengapa? Karena Yohanes
mengerti oleh Roh didalam dia bahwa didalam kitab itu tersimpan rahasia masa depan orangorang percaya. Disanalah pengharapan orang-orang percaya diungkapkan. Tanpa pengungkapan
kitab itu, orang-orang percaya tidak memiliki pengharapan yang pasti. Gulungan kitab yang
dimeteraikan rangkap tujuh89 ini merupakan rahasia tentang kejadian-kejadian akhir zaman
didunia sampai kepada zaman kekekalan, seperti yang diungkapkan didalam kitab Wahyu ini.
Hanya Anak Domba inilah yang dinyatakan layak oleh Allah untuk menerima dan membuka
gulungan kitab itu dari Allah.
Perhatikan kejadian-kejadian dramatis saat Anak Domba itu menerima gulungan kitab itu dari
tangan Allah. Sesaat setelah menerima gulungan itu, ke 24 tua-tua itu secara otomatis memulai
penyembahannya. Dengan tersungkur menyembah Anak Domba itu, mereka menyanyikan
“suatu nyanyian baru”:
9

"Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meteraimeterainya; karena Engkau telah disembelih dan dengan darah-Mu Engkau
telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan
bangsa.
10
Dan Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan, dan menjadi
imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di
bumi." (Why. 5:9-10)
Mengapa dikatakan “nyanyian baru”? Karena nyanyian pujian itu berbeda dengan
sebelumnya. Nyanyian sebelumnya adalah nyanyian pujian kepada Allah sebagai Pencipta
segala sesuatunya (4:11), dan disini mereka memuji Allah karena Karya Penebusan-Nya.

88

Trisagios: Yun. “tri”=tiga. “hagios”= Kudus. Para teolog Protestan Injili percaya bahwa trisagion yang
ditemukan di Alkitab adalah penyembahan kepada keTiga Pribadi/Keberadaan Allah Tritunggal. Tidak pernah
dikatakan satu kali, dua kali, empat kali atau lebih. Selalu tiga kali (Yes. 6:3; Why. 4:8)
89
Bentuk kitab ini adalah gulungan yang dibuka dalam tujuh bagian. Setiap membuka satu materai, maka
satu bagian terbuka. Setelah itu baru dibuka materai yang kedua, demikian seterusnya.
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Penyembahan yang dimulai oleh keduapuluh empat tua-tua itu kemudian direspons
oleh bermilyard-milyard, mungkin trilyunan90 malaikat yang ikut menyembah Anak Domba itu
dan berkata:
“Anak Domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa, dan kekayaan,
dan hikmat, dan kekuatan, dan hormat, dan kemuliaan, dan puji-pujian!" (5:1112).
Konsert pujian para malaikat itupun kemudian direspon oleh “SEMUA makhluk yang di
sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di
dalamnya,” kata mereka:
"Bagi Dia yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba, adalah puji-pujian dan
hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya!" (5:13)
Semua pujian itu ditutup oleh keempat kerubim dengan kata “Amin” dan sekali lagi ke
24 tua-tua itu tersungkur menyembah Anah Domba itu.
Apakah anda memperhatikan keseluruhan drama dihadapan takhta Allah ini? Semua
makhluk dan oknum yang berada dihadapan takhta Allah (ke 24 tua-tua, trilyunan malaikat dan
SEMUA makhluk ciptaan lain) semua menyembah Anak Domba itu. Penyembahannya bahkan
dinyatakan sebagai “nyanyian baru” karena merupakan pernyataan Allah tentang “karya baru”
Nya selain Penciptaan, yaitu Penebusan. Pujian-pujian itu semuanya merupakan pujian yang
setara dengan pujian kepada Allah didalam karya ciptaan-Nya (4:11), bahkan dapat dikatakan
lebih kaya dan lebih meriah karena melibatkan semua makhluk ciptaan-Nya. Apakah artinya ini?
Artinya, Anak Domba itu memang layak disembah sebagai Allah. Bahkan didalam pujian
terakhirnya (5:13) keDuanya disandingkan setara, yang layak menerima puji-pujian dan hormat
dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Perhatikan disini (di ayat 13) bahwa antara
Allah yang duduk di takhta itu tetap dibedakan dengan Kristus, sekalipun mendapatkan pujian
yang sam. Perhatikan juga bahwa disini Anak Domba tidak (baca: belum) duduk diatas takhta
(band. juga 6:6; 7:9, 10). Tetapi setelah konsumasi (penyelesaian sejarah bumi dan langit yang
lama ini dan masuk kepada penciptaan langit & bumi yang baru – pasal 21&22), maka kita akan
melihat bahwa Anak Domba juga duduk diatas takhta, bersama-sama dengan Allah, bahkan
lebih dari itu, Ia bertakhta atas nama Allah Yang Maha Kuasa (22:1, 3).91
Selanjutnya pasal-pasal 6 sd 19:5 merupakan pengungkapan atas murka Allah yang ada
didalam gulungan kitab dengan ketujuh materai itu. Disini pasal-pasal ini tidak akan dibahas
karena konteks yang akan kita bahas adalah tentang Kristus dan hubungan-hubungan didalam
Trinitas. Sosok Kristus kemudian muncul didalam pasal 19:11-16. Peristiwa ini adalah peristiwa
Kedatangan Kristus yang Keduakalinya didunia untuk menghancurkan Anti Kristus dan Nabi
palsunya, dan mendirikan Kerajaan Milenial-Nya dibumi. Disitu Ia dinyatakan sebagai suatu
Sosok yang gagah perkasa, sebagai Pemimpin semua pasukan di Sorga (19:14). Ia juga
90

Laksa (Yun.: “murias”) adalah satuan paling besar dalam satuan Yunani pada waktu itu. satu “murias”
berjumlah 10.000. Jadi ungkapan berlaksa-laksa atau beribu-ribu laksa menyatakan jumlah yang sangat besar yang
tidak dapat dihitung. Jika manusia yang pernah hidup dibumi yang kecil ini saja sudah dalam hitungan milyard,
maka jumlah malaikat yang ada tentu jauh lebih banyak dari milyard-an.
91
Lihat pembahasannya dibagian akhir (pasal 21 & 22).
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menyatakan Jati Diri-Nya yang lain yang belum diperkenalkan sebelumnya. Ia adalah “Yang
Setia dan Yang Benar” yang berperang dan menghakimi dengan adil (19:11). Nama lainnya
adalah “Firman Allah” (19:13) karena dari mulut-Nya keluar Firman Allh bagaikan pedang yang
akan mengalahkan segala bangsa (19:15). Ia juga dinamakan “Raja segala raja dan Tuan diatas
segala tuan” (19:16). Tetapi disamping itu, Ia memiliki suatu Nama yang tidak diketahui oleh
seorangpun, kecuali Diri-Nya sendiri (19:12). Ini menyatakan didalam Diri-Nya tetap tersimpan
suatu misteri yang selamanya tidak akan dapat diketahui oleh seorangpun karena Ia adalah
Allah yang tidak terbatas. Ia memimpin seluruh pasukan disorga dalam Perang Besar
Armageddon melawan Anti Kristus, Nabi palsunya dan seluruh pemimpin-pemimpin dunia
beserta seluruh tentaranya. Anti Kristus dan Nabinya kemudian ditangkap dan dilempar
kedalam neraka (19:20), dan memusnahkan yang lainnya dengan Firman dari mulut-Nya
(19:21).
Setelah mendirikan Kerajaan Milenial-Nya dibumi (20:1-6), mengalahkan
pemberontakan terakhir Iblis dalam Perang Gog dan Magog (20:7-10), maka Ia muncul dalam
pentas terakhir sejarah manusia, yaitu Pengadilan Takhta Allah (20:11-15). Sekalipun tidak
dijelaskan disini Siapa “Dia” yang duduk di “takhta putih yang besar” (20:11), kita mengerti
bahwa yang duduk disana ialah Kristus (band. Yoh. 5:22-23, 27). Kristus akan menghakimi
manusia atas nama Bapa-Nya, Tuhan Allah Yang Maha Kuasa (Yoh. 5:27, 8:50; Kis. 17:31, Rom.
2:16; 2Tit. 4:1; 1Pet. 1:17, dll.). Setelah penghakiman itu, maka genaplah sejarah manusia
dibumi. Karena itu sejarah bumi dan alam semesta yang kini kita diami ini juga akan selesai dan
akan berlalu. Maka perhatian kita sekarang adalah kebumi dan langit (semesta) yang baru
(pasal penutup Alkitab, Why. 21 dan 22). Didalamnya kita akan melihat dengan lebih jernih
hubungan Trinitas, terutama hubungan Tuhan (Yesus Kristus) dengan Allah (Bapa Yang Maha
Kuasa).
Sesaat setelah bumi dan langit yang baru (semesta baru) diciptakan oleh Allah, Yohanes
melihat kota yang kudus, Yerusalem Baru turun dari Sorga, dari Allah (21:2). Lalu terdengar
suara dari takhta Allah yang mengumumkan bahwa kemah (tabernakel) Allah ada diantara
manusia dan Ia akan diam (Yun. “skenoo”) bersama-sama dengan mereka (21:3). Perkataanperkataan Allah ini mengingatkan kita akan Injil Yohanes 1:14. Disitu dikatakan bahwa Firman
itu telah menjadi manusia dan diam (“tabernacled”, Yun. “skenoo”) diantara manusia. Apakah
ada persamaan diantara kedua peristiwa itu? jawabannya adalah “Ya.” Keduanya bukan hanya
memiliki persamaan, tetapi juga merupakan satu rencana yang sama. Yang kedua adalah
penggenapan penuh yang pertama. Didalam peristiwa yang pertama, Allah didalam Kristus
diam bersama manusia dalam waktu yang terbatas agar dapat menebus kembali manusia
pilihan-Nya. Didalam peristiwa yang kedua, Allah, juga didalam Kristus akan selamanya
bersama-sama dengan manusia yang telah ditebus-Nya.
Coba perhatikan dengan seksama, siapakah Dia yang duduk di takhta Allah itu? ayat 2
sampai 4 mengindikasikan bahwa Allahlah yang duduk diatas takhta itu dan berfirman dari sana
karena Yerusalem Baru itu “turun dari Sorga, dari Allah” (21:2). Tetapi dari ayat 5 & 6 kita
mengerti bahwa Yang berfirman itu memiliki nama yang familiar, yaitu nama Kristus (band.
22:13). Bukan hanya namanya yang familiar, tetapi juga tawaran-Nya (band. Yoh. 7:37, 4:1314). Ayat 7 kemudian membuat sangat jelas mengenai hubungan antara orang-orang yang telah
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diselamatkan (“menang”)92 dengan Kristus. Kristus akan menjadi Allah mereka, dan mereka
akan menjadi anak-anak-Nya.93
Mari kemudian kita melihat kedalam Kota Suci yang dikatakan sebagai Kemah
(Tabernakel) Allah, dimana Allah “berdiam” bersama-sama dengan manusia.94 Setelah
diperlihatkan mengenai detil tembok dan pintu-pintu gerbangnya, Yohanes mulai mencari Bait
Allah, yang merupakan bangunan terpenting dari kota Yerusalem yang dikenalnya.95 Ia tidak
dapat menemukannya, tetapi segera dapat menyimpulkannya: disana tidak perlu lagi Bait Allah,
karena Allah sendiri didalam Kristus menjadi Bait Allahnya (pusat penyembahan warga
Yerusalem Baru dan penduduk Bumi & Langit Baru – 21:22). Ia juga memperhatikan bahwa kota
itu tidak memerlukan cahaya buatan, karena kemuliaan Allah yang terpancar melalui Anak
Domba itulah yang menyinarinya (21:23). Kemudian mata Yohanes diarahkan untuk melihat
suatu sungai air kehidupan yang sangat jernih. Demikian jernihnya sehingga ia
mengumpamakannya seperti “kristal.” Matanya kemudian menelusuri sungai itu kepada
sumbernya. Maka terlihatlah kepadanya bahwa sungai itu mengalir keluar dari satu sumber,
yaitu dari “takhta Allah dan takhta Anak Domba itu.” Bukan dua takhta, tetapi satu takhta, yaitu
takhta Allah yang dijalankan/diduduki oleh Anak Domba itu (22:1-3).96 Kepada Kristus yang
duduk diatas takhta Allah inilah semua hamba-hamba-Nya akan beribadah (21:3). Mereka akan
melihat wajah-Nya (mengenal-Nya dengan baik), dan nama-Nya akan tertulis didahi mereka
(tanda kepemilikan, ketaatan)- 21:4. Perhatikan kata-kata “Nya” dalam “beribadah kepadaNya” (21:3), “melihat wajah-Nya”, dan “nama-Nya” (21:4). Semuanya berbentuk tunggal, bukan
jamak atau ganda. Mengapa? Karena “Nya” menunjuk kepada Satu Oknum saja, yaitu Kristus
yang sedang menjalankan pemerintahan Allah (21:3). Bukan berarti “Nya” tidak menunjuk
kepada Allah. Tetapi hal ini menunjukkan keDuanya tidak dapat dipisahkan. Dengan beribadah
kepada Kristus, mereka juga sedang beribadah kepada Allah. Saat melihat wajah Kristus,
mereka juga sedang melihat wajah Allah. Dan dengan mematuhi pemerintahan Kristus, mereka
juga sedang mematuhi pemerintahan Allah. Anda lihat kesatuan koinherensi ini? keDuanya
dapat dibedakan, namun tidak dapat dipisahkan, karena keDuanya “saling mendiami.”
Perhatikan juga tentang fungsi dan kedudukan Kristus di Dunia & Semesta Baru ini. Ia
adalah Bait Allahnya, Ia adalah Sumber Terangnya, dan Ia adalah Rajanya. Bait Allah adalah
tempat penduduk “Semesta Baru”97 melakukan penyembahan. Kristus adalah pusat
92

Istilah “barangsiapa yang menang” yang banyak ditemui didalam Kitab Wahyu menunjuk kepada orangorang percaya sejati, yang telah menerima Iman & Keselamatan sejati, yaitu orang-orang yang percaya kepada
Yesus Kristus. Pengertian ini dijelaskan oleh penulis yang sama, yaitu rasul Yohanes didalam 1Yoh. 5:5.
93
Sekalipun didalam banyak ayat kita dapat melihat bahwa Kristus adalah Allah, namun diayat ini
pernyataan itu dinyatakan secara eksplisit dan tidak salah (hanya memiliki pengertian tunggal, tidak memiliki
penafsiran jamak).
94
Seperti yang tersirat dari 21:2, Allah tetap bersemayam didalam Sorga, yaitu tempat takhta Allah yang
selamanya Transenden. Namun didalam Kristus, Allah itu juga berdiam bersama-sama dengan manusia di takhta
Anak Domba (Kristus) di Yerusalem Baru.
95
Didalam konsep kota-kota pada zaman dahulu, termasuk kota Yerusalem, sebuah ibukota akan selalu
memiliki 2 hal utama didalamnya: 1) Istana Raja yang memerintah, 2) Kuil dimana warga kota dan negara
menyembah para dewa/i nya. Karena itu Yohanes memperhatikan dengan seksama kedua hal ini. Secara khusus,
bayangannya tentang kota Yerusalem dibumi membuatnya mencari dimana Bait Allah dikota Yerusalem Baru itu.
96
Seluruh versi Alkitab Inggris menuliskannya “from the throne [tunggal] of God and of the Lamb.” Untuk
lebih jelas tentang keterangan/penjelasan ini, lihat catatan kaki no. 68.
97
Kita memakai istilah “Semesta Baru” untuk menunjuk kepada ciptaan baru, baik bumi baru, maupun
seluruh alam semesta baru. Tempat ini BUKAN Sorga dan tidak cocok diistilahkan dengan nama itu seperti yang
banyak dilakukan oleh orang Kristen yang kurang paham. Sorga selamanya sebagai “kediaman” Allah yang
Transenden. Ia bukan sebagai suatu tempat (yang didefinisikan oleh dimensi tempat dan waktu), tetapi lebih tepat

83 | P a g e

Bab-2: Keunikan Allahnya

2013

penyembahan penduduk Semesta baru. Dengan menyembah Kristus, mereka juga sedang
menyembah Allah. Disini fungsi Kristus adalah sebagai Imam Besar menurut peraturan
Melkisedek yang membawa penyembahan manusia kepada Allah. Terang adalah sumber
pengenalan akan Allah yang sejati. Dengan terang, seseorang dapat melihat dan mengenal
sesuatu dengan baik dan tidak salah. Kristus adalah Sumber terang, baik secara harfiah – yang
berarti kemuliaan-Nya menerangi Semesta Baru,- maupun secara simbolis – yang membuat
semua penduduk Semesta Baru dapat mengenal Allah secara “muka dengan muka.” Arti
teologisnya dapat kita katakan bahwa fungsi Kristus disini adalah sebagai Nabi yang
menyatakan Diri Allah dan kehendak-Nya kepada manusia.
Terakhir, Kristus juga adalah Raja yang memerintah Semesta Baru atas nama Allah. TakhtaNya adalah takhta Allah juga. Saat masyarakat Semesta Baru menyembah Kristus, pada saat
yang sama mereka juga sedang menyembah Allah. Itulah ketiga jabatan Kristus: sebagai Imam
Allah, Nabi Allah dan Raja Allah yang seluruh karya-Nya telah diselesaikan-Nya pada
kedatangan-Nya yang pertama, dan penggenapannya dilaksanakan didalam kekekalan masa
yang akan datang didalam Semesta Baru.
Peran Roh Kudus yang dicatat didalam Alkitab dan didalam kitab Wahyu
Sejauh ini pembahasan selalu tentang Kristus dan Allah dan hubungan keDuanya.
Bagaimana tentang Roh Kudus? Memang sejauh ini kita kurang membahas tentang Roh Kudus.
Bukan karena Ia kurang penting, karena Ia adalah setara dengan keDuanya. Tetapi justru karena
kesetaraan yang telah demikian jelaslah maka pembahasan Roh Kudus sering kurang dilakukan.
Ia dan pekerjaan-Nya bahkan lebih sering diungkapkan dari pada keDuanya, karena Ia adalah
Pelaksana (Eksekutor) atau Tangan (Operator) dari keDuanya. Ia adalah pelaksana penciptaan
semesta (Kej. 1:2). Ia juga aktif dalam penciptaan manusia (Kej. 1:27) dan memberikan
kehidupan kepadanya (Kej. 2:7). Didalam kehidupan masyarakat purba yang telah jahat, Ia juga
“bergumul” didalam manusia agar mereka bertobat dari jalannya (Kej. 6:3).98 Didalam seluruh
PL, Ia adalah Roh Allah yang mewahyukan Diri Allah melalui Firman-firman Allah kepada para
nabi. Dipadang gurun, Ia memimpin bangsa Israel agar mereka dapat mengerti ajaran-Nya (Neh.
9:20). Ia berada didalam orang percaya membuat mereka dapat membenci dosa dan bertobat
(Mzm. 51). Ia juga memimpin orang-orang pilihan-Nya agar dapat melakukan kehendak Allah
(Mzm. 143:10). Secara khusus, Ia menyatakan nubuatan-nubuatan tentang Mesias melalui para
nabi (1Pet. 1:10-11).
Saat Pribadi Kedua Trinitas berinkarnasi, Ia juga yang “menciptakan” tubuh manusia
untuk Kristus saat Ia “menaungi” Maria (Luk. 1:35).99 Saat Kristus mati sebagai korban penebus
dosa, maka Roh Kuduslah yang membawa darah Kristus kepada Allah sebagai persembahan
yang tidak bercacat (Ibr. 9:14). Tidak hanya sampai kepada pengorbanan Kristus, Roh Kudus
juga yang menyertai pemberitaan Injil sehingga orang dapat percaya dan diselamatkan (1Pet.
1:12). Saat pemberitaan Injil terjadi diseluruh dunia, Ia juga bertindak sebagai tangan Allah yang
“menarik” orang kepada-Nya sehingga mereka dapat percaya kepada-Nya (Yoh. 6:44, 65). Ia
sebagai keadaan dimana Allah hadir. Dengan pengertian ini juga, “Semesta Baru” juga dapat kita namakan Sorga
dalam pengertian tertentu. Namun untuk menghindari pengertian pembatasan Allah dalam dimensi tempat, maka
kata “Semesta Baru” akan kita pakai disini.
98
Kata “tinggal” didalam ayat ini diterjemahkan dari kata “diyn” yang berarti “strive” (bergumul – KJV,
Strong H1777).
99
Kata Yunani “menaungi” disini memiliki konsep yang sama dengan kata Ibrani “melayang-layang diatas”
didalam Kej. 1:2. Keduanya menunjukkan Roh Kudus dalam pekerjaan penciptaan.
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melakukan-Nya dengan “melahirkan mereka kembali” sehingga mereka dapat percaya dan
bertobat (Yoh. 3:6-8). Dan setelah mereka dilahirkan kembali sehingga dapat percaya dan
memperoleh keselamatan, mereka “memeteraikan” orang-orang percaya sebagai tanda
kepemilikan Allah dengan cara mendiami mereka (Ef. 1:13-14). Roh itu juga yang akan selalu
menyertai orang-orang percaya dan berdoa syafaat untuk mereka jauh didalam batin mereka
(Rom. 8:26-28). Dan setelah perjalanannya didunia selesai, maka orang-orang percaya nantinya
juga akan dibangkitkan oleh Roh Kudus dengan tubuh kemuliaan yang baru (Rom. 8:10-11). Roh
Kudus jugalah yang menentukan apakah seseorang benar-benar milik Allah atau bukan (Rom.
8:14-17). Jika ia ditinggali oleh-Nya, maka ia adalah milik Allah, jika tidak, ia bukan milik Allah
(Rom. 8:9). Jika seseorang tidak dimeteraikan (tidak ditinggali) oleh-Nya, maka ia akan ditolak
untuk masuk kedalam Kerajaan Sorga, sekalipun ia adalah seorang Kristen yang baik (Mat.
25:10-13). Lihatlah betapa Roh Kudus berperan didalam SEMUA rencana dan pelaksanaan
pekerjaan Allah, baik penciptaan, maupun keselamatan. Baik dimasa lalu, sekarang, masa
depan, bahkan dikekekalan masa depan. Sekarang mari kita melihat peran-Nya yang dinyatakan
didalam kitab wahyu.
Seperti yang telah kita bahas sepintas diatas tentang penglihatan Yohanes akan takhta
Allah di Sorga, maka Roh Kudus digambarkan sebagai “ketujuh Roh yang ada dihadapan takhtaNya” (1:4) dalam bentuk obor yang menyala-nyala (4:5). Roh Kudus juga yang membuat
Yohanes dapat melihat penglihatan tentang Sorga ini (1:10). Disitu peran-Nya yang sangat nyata
adalah sebagai “the Revealer” (Yang mewahyukan/membukakan). Didalam gereja Tuhan
didunia ini (yang direpresentasikan oleh ketujuh jemaat di Asia Minor), Roh Kudus bertindak
sebagai Pembimbing yang menuntun dan menegur gereja-Nya/orang-orang percaya
(perhatikan ketujuh surat kepada ketujuh jemaat di Asia Minor itu selalu diakhiri dengan “Siapa
bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat”).
Itulah peran Roh Kudus didalam orang-orang percaya/gereja-Nya. Setelah surat-surat kepada
ketujuh jemaat didalam pasal 2 dan 3, Roh Kudus seolah-olah lenyap dari penulisan Yohanes,
sampai nanti muncul lagi didalam pasal terakhir (22:7). Didalam ayat itu, Roh Kuduslah yang
menggerakkan “pengantin Tuhan” (gereja/orang-orang percaya) untuk berdoa agar Kristus
segera datang.
Terlihat jelas didalam catatan-catatan kitab Wahyu bahwa peran utama Roh Kudus
adalah mendampingi/menyertai/mendiami gereja-Nya agar orang-orang percaya dapat menjadi
“pengantin yang kudus” dari Kristus. Sekalipun tidak dituliskan secara eksplisit, tetapi melalui
peran-peran Roh Kudus yang ada mulai dari penciptaan sampai zaman gereja sekarang, kita
dapat mengambil kesimpulan bahwa Roh Kudus akan selalu berperan sebagai “Eksekutor” atau
“Tangan Allah” yang melaksanakan apa yang dikehendaki-Nya dengan kuasa Allah. Didalam
kekekalan, Ia tetap mendiami kita secara penuh sehingga kita dapat “menjadi seperti Kristus”
dan dimampukan untuk turut bersama Kristus memerintah Semesta Baru. Ia juga yang akan
melaksanakan seluruh kuasa kreatif Allah menjadi sesuatu yang ada (ciptaan-ciptaan baru,
menopang Semesta Baru, dsb.). Singkatnya, Ia akan selalu Ada sebagai Pribadi Ketiga Trinitas,
yang melaksanakan segala kehendak Allah Trinitas didalam kuasa dan kreatifitas Allah yang
penuh.
Dari pembahasan tentang keTiga keberadaan Trinitas dari kitab Wahyu diatas, kita dapat
menyimpulkan Trinitas didalam kitab ini sbb.:
1. Didalam Executive Summary nya tentang wahyu yang dinyatakan kepadanya, tanpa
keraguan Yohanes menyimpulkan bahwa Allah adalah Tritunggal. Doa berkat yang
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disampaikannya bagi jemaat yang membaca wahyu ini adalah doa Trinitas (1:4-5).
Pewahyuan ini dapat disimpulkan sebagai “Wahyu yang diterima dari Allah, tentang
Kristus dan kerajaan-Nya, yang diterima melalui Roh Kudus.”
2. Didalam keseluruhan kitab ini, terlihat secara eksplisit bahwa Anak Domba (Kristus)
itu adalah Allah. Ia didudukkan secara setara, dan menerima pujian, penyembahan
dan kemuliaan yang setara dengan Allah Yang Maha Kuasa (5:9-10, 11-12, 13).
3. Kristus adalah pernyataan Imanen dari Allah yang selamanya Transenden. KepadaNya telah diserahkan secara penuh SEGALA kuasa, baik yang dibumi, dibawah bumi
maupun di Sorga (terlihat dari keseluruhan kitab ini, dimana segala sesuatu didalam
ciptaan, semuanya selalu berhubungan dengan Anak Domba sebagai penentunya.
Band. juga dengan Mat. 28:18): Kristuslah yang akan menyelesaikan seluruh masalah
Bumi & Semesta lama ini bersama penduduknya. Ia yang akan menghukum Iblis,
para malaikatnya, Anti Kristus dan nabi palsunya kedalam neraka kekal (pasal 19 &
20). Ia juga yang akan menghancurkan sistem dunia yang berdosa dengan semua
manusia yang berdosa (psl. 17, 18). Pada puncaknya, Ia sendiri yang akan duduk
diatas Takhta Pengadilan Allah untuk menghakimi orang-orang berdosa (20:11-15.
Band. Yoh. 5:27, 8:50; Kis. 17:31, Rom. 2:16; 2Tit. 4:1; 1Pet. 1:17, dll.). Didalam
semua itu kita melihat bahwa Kristus dan Allah adalah Satu (band. Yoh. 10:30).
KeDuanya saling mendiami (band. Yoh. 10:38; 14:10, 11). KeDuanya dapat
dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan. KeDuanya ada dalam kesatuan organis
yang Kudus.
4. Kesatuan keDuanya dan kesatuan Tritunggal itu lebih terlihat pada zaman kekekalan
di dalam Semesta Baru. Disana, Allah Yang Maha Kuasa (Bapa) yang selamanya
Transenden akan direpresentasikan secara penuh dan keseluruhannya100 oleh Anak
Domba (Kristus) yang selamanya Imanen karena peristiwa inkarnasi. KeDuanya
saling mendiami. Yang Transenden menyatakan Diri secara penuh didalam Yang
Imanen. Yang Imanen menyatakan Yang Transenden secara penuh dan keseluruhan.
Karena itu dikekekalan Semesta Baru, Kristuslah objek dari penyembahan dan
ibadah penduduknya, karena Ia jugalah Imam Besar yang membawa penyembahan
kita kepada Allah. Ia juga yang memberi kita pengenalan yang penuh akan Allah
karena Ia juga adalah Nabi yang secara penuh membawa pengenalan akan Allah
kepada kita. Ia juga objek yang harus ditaati, karena Ia adalah Raja yang
menjalankan pemerintahan Allah sendiri.
5. Demikian pula dengan Roh Kudus. Ia adalah Jati Diri Allah sendiri, Pelaksana
(Eksekutor, Operator) dari Allah Tritunggal yang melaksanakan semua kehendak-Nya
dengan kuasa Allah. Ia mendiami keDuanya dan keDuanya juga mendiami Dia.

100

Direpresentasikan “secara penuh dan keseluruhannya” berarti pernyataan Diri Allah tidak ada modus
lain selain didalam dan melalui Kristus. Contohnya, jika seseorang bertanya, “Siapakah Allah Yang Maha Kuasa yang
menciptakan semua ini?” maka ia akan mendapat jawaban “Kristus itulah Dia.” Contoh lainnya, seseorang tidak
dapat mengatakan misalnya “semesta baru yang luar biasa ini diciptakan oleh Allah Yang Maha Kuasa yang kita
tidak kenal dan tidak dapat kita jangkau” karena Allah yang dimaksudkannya dapat mereka lihat, mereka kenal, dan
dapat mereka jangkau didalam Diri Anak Domba itu.
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Karena itu, selain disebut sebagai Roh Kudus, Ia juga disebut sebagai “Roh Allah,”101
“Roh Yehova”,102 “Roh Kristus” (Rom. 8:9; 1Pet. 1:11) atau “Roh Yesus Kristus” (Fil.
1:19) atau “Roh Yesus” (Kis. 16:7) atau “Roh Tuhan” (Kis. 5:9; 8:39).
Ia hadir disepanjang zaman dari kekekalan sampai kekekalan sebagai Diri Allah
sendiri yang melaksanakan semua kehendak-Nya. Sebagai Pelaksana Allah
Tritunggal, Ia lah yang menjadikan kehendak Allah menjadi ADA (jadi). Allah
menghendaki adanya ciptaan, Roh Kudus menjadikannya menjadi ada. Allah
menghendaki manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa-Nya, Ia
menjadikannya ada. Allah menghendaki tubuh manusia bagi inkarnasi Pribadi
Kedua, Ia menjadikannya ada. Dst. (lihat bagian “Peran Roh Kudus yang dicatat
didalam Alkitab dan didalam kitab Wahyu” diatas). Untuk saat ini, Ia mendiami
orang-orang pilihan Allah, yang memimpin mereka kedalam seluruh kebenaran
pengenalan akan Kristus, memeteraikan mereka sebagai tanda resmi kepemilikan
Allah atas mereka, menolong mereka dalam berkomunikasi dengan Allah, dan
akhirnya membangkitkan mereka pada saat kebangkitan orang-orang benar nanti.
KeTiganya adalah Satu Allah saja. KeTiganya saling mendiami sebagai Satu Kesatuan
Organis yang Agung dan Kudus. KeTiganya adalah Allah Tritunggal yang mengasihi
kita. Terpujilah Allah Tritunggal yang mengasihi kita. Hanya Bagi Dia segala
Kemuliaan, Hormat dan Kuasa selama-lamanya. Amin.
Itulah Trinitas yang dinyatakan didalam Kitab Wahyu, baik pada masa kita hidup
sekarang, terutama pada masa kekekalan Zaman Semesta Baru nanti. Disana, Trinitas
dinyatakan secara eksplisit, jelas dan tidak mengelirukan (tidak multi tafsir). Tuhan Allah Yang
Maha Kuasa yang selamanya Transenden akan dinyatakan secara penuh dan menyeluruh oleh
Kristus, Allah yang selamanya Imanen karena inkarnasi-Nya. Roh Allah akan selamanya
berperan sebagai Pelaksana dan Tangan keDuanya yang memenuhi Semesta Baru dengan
pengenalan akan Allah dan melaksanakan kegiatan-kegiatan kreatif Allah yang tidak akan
pernah dapat berhenti dan selamanya akan mengagumkan bagi para penghuni Semesta baru,
sehingga untuk selama-lamanya, ya selama-lamanya, mereka akan terus memuji, menyembah
dan memuliakan Allah Tritunggal yang Mulia. Haleluyah...Haleluyah...Haleluyah...Amin... dan
trisagion pun akan selama-lamanya dikumandangkan oleh semua makhluk di Sorga dan
Semesta Baru yang memuji Allah Trinitas kita. Selama-lamanya.

2.E. Keunikan Allah Trinitas Yang Esa
Dibandingkan Allah-allah lainnya
Setelah mengerti sedikit banyak tentang Allah orang Kristen yang Trinitas, maka sudah
waktunya kiranya kita membahas apa keunikan Allah Trinitas ini diantara “Allah-allah” yang ada

101

PL: Kej. 1:2; 41:38; Kel. 31:3; 35:31; Bil. 24:2; 1Sam. 10:10; 11:6; 19:20, 23; 2Taw. 15:1; 2Taw. 24:20;
Ayb. 27:3; 33:4; Yeh. 11:24; PB: Mat. 3:16; 12:28; Rom. 8:9, 14; 1Kor. 2:11, 14; 3:16; 6:11; 7:40; 12:3; 2 Kor. 3:17;
Fil. 3:3; 1Pet. 4:14; 1Yoh. 4:2; Why. 3:1; 4:5; 5:6.
102
Dalam PL ditulis “Roh TUHAN”: Hak. 3:10; 6:34; 11:29; Jdg_13:25; 14:6, 19; 15:14; 1Sa_10:6; 16:13, 14;
2Sam. 23:2; 1Raj. 18:12; 22:24; 2Raj. 2:16; 2Taw. 18:23; 20:14; Yes. 11:2; 34:16; 40:13; 61:1; 63:14; Yeh. 11:5; Mik.
3:8.
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dibanyak agama didunia ini. Untuk memulainya, kita akan memberikan daftar konsep tentang
“Allah” yang ada sebagai overview:
PANDANGAN
Theisme

Pantheisme
Panentheisme
Politeisme

Pluralisme
Naturalisme:
Didalam realitasnya
dapat dibagi
menjadi 3:
• Deisme
• Atheisme dan
• Nihilisme

INTI KEPERCAYAAN

PENGANUT

Ada “Allah” yang menciptakan segala sesuatu dari tidak
ada menjadi ada. Ia sendiri berada diluar ciptaan-Nya dan
tidak tunduk kepada ciptaan-Nya (mis. Ia tidak tunduk
kepada dimensi Tempat dan Waktu). Ia tetap aktif dan
tetap berkuasa atas segala sesuatu.
“Allah” identik dengan alam semesta (“Pan”=semua,
“theist”= allah). Jadi semua yang ada adalah allah.
Alam semesta adalah bagian dari Allah (“Panen[didalam]-theist”), tetapi alam bukanlah keseluruhan
Allah.
Banyak allah-allah (“poly”= banyak, “theist”= allah).
Penamaan dan bentuknya sangat bervariasi. Secara
umum isebut sebagai dewa/i, dapat berbentuk sesuatu
benda mati (mis. Batu, pohon) atau makhluk hidup.
Semua agama adalah benar, sekalipun satu sama lain
memiliki kontradiksi.
Deisme: ada “Allah” yang dapat dikenal melalui alam.
Setelah menciptakan alam, Allah itu tidak terlibat lagi
didalam alam, tetapi menyerahkannya kepada “hukum
alam.” Allah selalu Transenden, tidak terlibat lagi dan
tidak dapat dikenal ciptaan-Nya.
Atheisme: Tidak ada Allah, tetapi percaya bahwa segala
yang ada masing-masing ada tujuannya.
Nihilisme: Tidak ada Allah, dan tidak ada tujuan
eksistensi segala sesuatunya.

Yudaisme, Iman Kristen, Islam

Hinduisme, Zen Buddhist,
Christian Science
Penganut “Process Theology”
dan “Open Theisme”
Agama-agama kuno,
Hinduisme, Zen Buddhisme,
Mormon
“Kristen Oikumene”, Post
Modern, Liberal, New Age.
Karl Marx, Friedrich
Nietzsche, Sigmund freud,
Bertrand russel.

Tabel 3: Pandangan-pandangan tentang allah dan eksistensi segala sesuatunya.103
Dari Tabel 2 diatas, kita dapat melihat bahwa hanya paham “theisme” saja yang benarbenar mempercayai Allah sebagai “Yang Maha Kuasa,” Pencipta segala yang ada, terus aktif
didalam ciptaan-Nya dan layak untuk disembah, ditaati dan dihormati. Pandangan-pandangan
lain selain Theistik tidak dapat lolos dari “ujian-ujian kerangka pikir (World View)” suatu konsep
yang dapat diterima akal yang didiskusikan didalam materi “The Theology Notebook:
Trinitarianism” seperti dalam catatan kaki Tabel 2 diatas. Diskusinya tidak akan kita kutip lagi
disini, karena fokus diskusi kita adalah untuk menyatakan keunikan Allah Trinitas dengan
konsep Theisme lainnya. Berikut adalah keunikan-keunikan monoteisme Trinitas terhadap
monoteisme Tunggal yang dianut oleh paham theistik lainnya.
Monoteisme Tunggal vs Monoteisme Trinitas
Konsep Theisme yang populer hanya dipegang oleh kepercayaan Yudaisme, Kristen dan
Islam. Ketiganya menganut monoteisme, namun dengan pandangan dan pengertian yang
berbeda. Yudaisme menyatakan bahwa Allah yang bernama YHWH (Yehova) itu adalah Esa,
103

Disadur dari Bahan Perkuliahan “The Theology Notebook: Trinitarianism” yang diterbitkan oleh The
Theology Program, 2005 yang dapat didownload secara Cuma-Cuma dari situs BTBM.
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dengan pengertian Tunggal, Satu tanpa pembagian, Satu Pribadi. Demikian juga dengan
pengertian Islam. Allah mereka yang dipanggil dengan nama Allah s.w.t, adalah Esa dengan
pengertianTunggal, Satu tanpa pembagian, Satu Pribadi. Sama seperti pengertian Yudaisme,
sekalipun Oknum keduanya berbeda. Sementara itu, Iman Kristen juga mengertikan Allah (yang
adalah sama dengan Allah Yudaisme, yaitu Ellohim yang bernama Yehova) adalah Esa, namun
ada dengan Tiga Keberadaan seperti yang telah kita bahas diatas.
Jadi apakah keunikan dari Trinitas terhadap kedua konsep Yudaisme dan Islam diatas?
Sebelum menjawab pertanyaan ini, kita perlu tegaskan disini bahwa Allahnya orang Kristen
adalah SAMA dengan Allahnya orang Yahudi yang bernama Yehova. Iman Kristen mempercayai
dan menyembah Allah Yehova yang sama, namun dengan pengertian yang baru dan lebih
dalam dan luas bahwa Yehova itu adalah Allah yang Trinitas. Orang-orang Yahudi belum
mengerti tentang pluralitas Yehova itu sekalipun banyak indikasi yang dinyatakan didalam
kitab-kitabnya tentang pluralitas Yehova. Mereka tidak mengertinya karena belum membuka
diri kepada peristiwa inkarnasi yang membuka Jati Diri Yehova secara lebih terbuka. Karena itu
mereka tidak dapat mengerti tentang Trinitas ini. Sekarang, mari kita diskusikan keunikan
monoteisme Trinitas dibandingkan dengan monoteisme “Tunggal” seperti yang dimengerti oleh
Yudaisme dan juga dipercaya oleh penganut Islam.

Keunikan #1: Keutuhan Monoteisme Trinitas
Ketiga kepercayaan memiliki persamaan pendapat bahwa Allah itu adalah Allah yang
Esa, Allah yang Kekal dan Allah yang Kasih. Artinya, sebelum Ia menciptakan segala sesuatu, Ia
sudah selalu ada. Allah adalah Kasih, menyatakan sifat dasar (hakikat) nya adalah kasih. Dan
karena kasih harus selalu memiliki subjek yang mengasihi dan objek yang dikasihi, maka
minimal harus ada 2 pribadi untuk melakukan interaksi kasih itu. Pertanyaannya: didalam
kekekalan masa lampau saat belum ada satu ciptaanpun ada, siapakah yang Allah kasihi? Jika
ke-Esa-an Allah dimengerti sebagai Satu tanpa subsistensi didalamnya, maka tidaklah tepat jika
Allah dikatakan sebagai Kasih, karena kasih harus selalu memiliki objek kepada siapa kasih itu
ditujukan. Tanpa objek, perkataan “kasih” hanya merupakan konsep yang kosong. Mungkin
anda berusaha menjawab: “Ia dapat mengasihi Dirinya sendiri, sama seperti kita dapat
mengasihi diri kita sendiri.” Baik sekali jawaban seperti ini, tetapi jika dijawab dengan konteks
Allah adalah Satu tanpa Keberadaan lain didalam-Nya, maka kasihan sekali Ia karena Ia akan
sama dengan seseorang yang kesepian, lalu untuk menghilangkan rasa sepinya maka Ia akan
selalu berbicara sendiri, bekerja sendiri, dsb. Kasih yang sejati, murni dan penuh seperti kasih
Allah hanya ada dalam pengertian sepenuhnya jika ada subjek yang mengasihi dan objek yang
dikasihi. Tanpa keduanya, tidak ada kasih yang sejati. Kasih demikian hanya konsep saja dan
bukan suatu realita. Sama seperti konsep “Non-being” nya Plato, yang merupakan ketiadaan
absolut dan hanya dapat dianggap suatu konsep saja.
Hakikat Allah yang Esa, Kekal dan Kasih ini hanya dapat dijawab dengan konteks
Tritunggal. Jauh sebelum penciptaan, keTiga keberadaan Allah telah ada dalam kemuliaan dan
persekutuan kasih (Yoh. 17:24). Bapa, Anak dan Roh Kudus selalu dalam dinamika hubungan
organisme yang saling mengasihi. KeTiganya saling mengisi satu sama lainnya. Dalam bahasa
ekstrimnya, keTiganya bahkan tidak memiliki suatu keperluan untuk menciptakan sesuatu
sebagai objek kasih keTiganya. KeTiganya dapat menjadi suatu organisme yang utuh dimana
manifestasi kasih dapat disampaikan satu sama lain secara utuh. Allah Tritunggal dalam
keadaan kekalnya adalah Suatu Keberadaan yang mandiri, tidak memerlukan keberadaan lain
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untuk membuat-Nya menjadi utuh. Contohnya, Ia tidak memerlukan nasihat dari pihak lain
atau harus merubah keputusan-keputusan-Nya, karena Ia selamanya dalam keadaan mandiri
dan utuh (Rom. 11:34-36). Karakteristik inilah yang menjadikan-Nya Allah.

Keunikan #2: Transendensi sekaligus Imanensi Allah Tritunggal
Keunikan berikutnya adalah berkenaan dengan Transendensi dan Imanensi Allah. Allah
yang dipersepsi oleh Yudaisme104 dan Islam adalah Allah yang selamanya Transenden tanpa
memiliki unsur imanensi didalamnya, sehingga akan selalu merupakan Suatu konsep yang
abstrak dan tidak terjangkau. Karena itu konsep tentang Sorga misalnya adalah sesuatu yang
abstrak, yang tidak dapat diformulasikan secara jelas dan benar sesuai dengan pernyataan
langsung dari Allah seperti halnya kitab Wahyu pada Iman Kristen. Akibatnya, orang-orang
Saduki – yaitu orang-orang yang bahkan memegang peran sentral didalam kegiatan Bait Allah
tidak mempercayai adanya hidup setelah mati dan adanya Sorga.105 Karena itu Tuhan sendiri
menyatakan mereka sesat (Mat. 22:29). Semua itu terjadi karena sekalipun mereka sendiri yang
melakukan kegiatan pengantara di Bait Allah, namun karena Allah yang mereka persepsikan itu
adalah “Allah Yang Maha, Allah Yang Transenden,” maka mereka tidak mengenal Dia.
Tidak berbeda dengan orang-orang Saduki, para akhli Taurat dan orang-orang dari Faksi
Farisi pun memaknai Yehova dan Torah-Nya dengan salah. Sekalipun Yehova telah banyak
menyatakan Diri-Nya melalui para nabi-Nya selama ribuan tahun, tak kunjung mereka
mengenal-Nya (Yer. 2:8; 4:22; Yes. 45:4&5. Band. Yoh. 8:19; 16:3). Karena itu juga mereka salah
mengerti tentang Jalan Keselamatan yang dinyatakan didalam Torah mereka. Karena mereka
tidak mengenal Yehova dengan baik, mereka juga salah menafsirkan Jalan Keselamatan yang
disediakan oleh-Nya. Sekalipun didalam kitab Torah mereka telah dicatatkan dengan jelas
tentang bagimana Abraham dibenarkan oleh Allah Yehova,- bukan dengan perbuatan tetapi
oleh iman saja-, namun mereka tetap berpendirian bahwa mereka akan diselamatkan hanya
jika dapat mematuhi hukum Taurat dengan ketat. Akibatnya mereka kemudian “mendirikan
kebenaran mereka sendiri” sehingga “tidak takluk kepada kebenaran Allah” yang artinya tidak
percaya kepada Jalan Keselamatan melalui Kristus (Rom. 9:30-10:3). Semua itu terjadi karena
hanya mengetahui tentang Allah yang Transenden.
Kepercayaan lainnya juga mempersepsikan Sorga sebagai dunia yang indah. Disana akan
selalu ada pesta yang dilayani oleh bidadari-bidadari cantik atau makhluk-makhluk sorga yang
cantik, dengan makanan-makanan mewah ala sultan-sultan di dunia dengan hiburan-hiburan
para bidadari yang sama seperti didunia ini. Bahkan keinginan seksnya dapat dipuaskan dengan

104

Sekali lagi perlu kiranya diingatkan disini bahwa Allah Yudaisme (Yehova) adalah SAMA dengan Allahnya
orang Kristen, karena Iman Kristen mendasarkan imannya kepada kitab-kitab Yudaisme yang dikenal didalam iman
Kristen sebagai kitab Perjanjian Lama. Namun orang-orang Yahudi tidak dapat mengerti tentang Jalan Keselamatan
melalui iman kepada Mesias, sehingga mereka tetap mendasarkan keselamatan mereka kepada kebenaran diri
sendiri dengan cara mengikuti upacara-upacara agama yang diperintahkan didalam Torah (Band. Rom. 9:30-10:3).
Karena itulah mereka tetap memiliki konsep tentang Allah yang seluruhnya Transenden, tidak pernah imanen.
105
Faksi Saduki adalah salah satu dari 3 Faksi utama didalam Mejelis Ulama Yahudi (Sanhedrin), selain faksi
Farisi dan Essenes. Orang-orang Saduki menguasai kegiatan-kegiatan Bait Allah (ritual dan sarana pendukungnya,
termasuk bisnis penjualan ternak korban dan money changer di Bait Allah). Sekalipun mereka berada dipusat
peribadatan orang Yahudi, namun mereka tidak mempercayai adanya kehidupan setelah kematian dan adanya
Sorga bagi manusia. Bagi mereka, sosok Allah itu sekalipun disembahnya, tetapi merupakan sosok yang abstrak
karena tidak terjangkau.
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tidak ada batasnya. Konsepnya sangat duniawi, karena Allah hanya dipersepsi sebagai Yang
Maha, Yang Transenden, sehingga jauh dan tidak terjangkau.
Ketiadaan konsep imanenisme didalam suatu iman ini juga dapat dilihat dari hasil
kehidupan sehari-hari penganutnya, baik kehidupan agamanya maupun dalam kehidupan
praktisnya. Didalam kepercayaan theistik seperti yang dimengerti oleh Yudaisme, sekalipun
Allah sering menyatakan Diri-Nya melalui para nabi, namun tetap Ia merupakan suatu Sosok
yang sangat jauh, tidak terjangkau, abstrak dan Transenden. Mereka hanya mengetahui bahwa
mereka harus menghormati dan takut kepada-Nya. Bahkan nama-Nya tidak boleh disebut
dengan sembarangan. Saat mereka membaca nama Yehova, maka mereka akan menyebut-Nya
dengan “Adonai” (Tuhanku). Bagi mereka, Yehova sangat jauh dan ibadah kepada-Nya lahir dari
rasa takut, dan jauh dari kasih. Hubungan antara mereka dengan Yehova adalah hubungan
antara Tuan dan hamba, suatu hubungan kewajiban semata, tanpa rasa hormat yang timbul
dari hubungan kasih. Karena itu mereka menjadi para akhli dalam kitab sucinya (Torah dan
kitab para nabi), akhli dalam kegiatan agama (taat berpuasa, taat memberi kurban, taat
bersedekah, taat memberi persepuluhan, taat melafalkan ayat-ayat Shema, dan taat
melaksanakan perayaan-perayaan agama, seperti Hari Raya Paskah, Hari Raya Pentakosta, Hari
Raya Pondok Daun, dsb.), tetapi tetap tidak mengenal Allah Yehova. Karena Allah hanya
dianggap sebagai Sosok yang jauh, maka terjadi jarak yang jauh antara kegiatan ibadah
(ketaatan agama) dengan keadaan hati yang sesungguhnya. Akhirnya hidupnya dikuasai
kemunafikan. Didepan orang sangat rajin melakukan kewajiban agamanya (bersembahyang,
memberi persepuluhan, berpuasa, berdoa yang panjang dan keras, melafalkan ayat-ayat suci
khususnya ayat-ayat Shemanya, dsb.), namun jiwanya tetap dikuasai oleh hawa nafsu yang
tidak dapat dikuasainyanya.
Mereka haus kekuasaan, penghormatan, ketamakan dan nafsu cabul. Mereka selalu
haus kekuasaan. Agama selalu menjadi dasar untuk menguasai negara. Karena itu yang menjadi
panglima bagi mereka adalah para kaum ulama dengan organisasi Sanhedrinnya (Majelis Ulama
Yahudi). Bahkan kedatangan Mesias bagi mereka diartikan sebagai pemimpin Agama sekaligus
pemimpin Kerajaan yang akan melepaskan mereka dari penjajah mereka (Pandangan ini
akhirnya tersebar kepada masyarakat umum Yahudi - band. Kis. 1:6), dan bukan Juruselamat
dari dosa dan penghukumannya. Doktrin mereka tentang kepercayaan dan negara tidak dapat
dipisahkan. Negara harus menjadi negara agama dan memaksa semua penduduknya untuk
mentaati tata cara/peraturan-peraturan agama tanpa memandang muka. Mereka yang tidak
mau mengikuti aturan agamanya akan dihukum atau dikucilkan. Negara seperti ini tidak
memiliki toleransi sama sekali bagi orang lain yang berbeda keyakinan. Selanjutnya sistem ini
juga akan memunculkan para ekstrimist yang mengatasnamakan agama untuk perjuangan
negaranya. Mereka adalah garda terdepan dari kepercayaan itu untuk menganiaya mereka
yang tidak beragama yang sama, atau melawan negara lain yang tidak seiman. Contohnya
adalah kaum Zealot pada abad ke 1 atau kaum Makabeus (The Maccabeans) pada abad
sebelumnya. Bagi mereka, negara dengan agama adalah satu dan harus dibela dengan pedang.
Mereka dikenal sebagai kaum fanatik dan ekstrimist yang selalu mengganggu ketentraman
negara dan orang-orang lain yang tidak sepaham dengannya. Karena itu mereka selalu
berhadapan dengan pasukan Romawi yang terpaksa harus membungkam atau menumpas
mereka. Puncaknya terjadi pada tahun 70 AD, dimana bangsa Yahudi secara praktis diusir dari
Palestina dan selama hampir 2000 tahun menjadi suku diaspora diseluruh dunia.
Mereka juga haus penghormatan. Mereka senang dipanggil sebagai rabbi (guru), jika
diundang senang jika duduk didepan ditempat terhormat, dan jika berdoa selalu ditunjukkan
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kepada orang-orang disekitarnya.106 Doa-doanya yang panjang diperdengarkan dengan keraskeras kepada orang disekitarnya. Mereka lebih suka dihormati manusia dari pada hormat dari
Allah (Yoh. 12:43). Mengapa? Karena Allah terlalu jauh sehingga tidak nyata bagi mereka. Maka
doa-doanya pun harus disampaikan dengan keras-keras.
Mereka juga menjadi tamak, dengan mengatasnamakan agama. Bait Allah dijadikan
sebagai sumber keuntungan. Segala hal yang berbau agama dapat dikomersialkan (Yoh. 2:!4.
Band. 1Tim. 6:5). Demikian tamaknya para pemimpin agama Yahudi pada waktu itu sehingga
Tuhan mengecamnya dengan kata-kata yang paling keras “Celakalah engkau!” karena mereka
“menelan rumah-rumah janda” sementara mereka “sedang mengelabui mata orang dengan
doa yang panjang-panjang” (Mat. 23:14; Mar. 12:40).
Kemunafikan mereka juga menyembunyikan nafsu cabul mereka. Dengan berbagai
dalih, laki-laki Yahudi dapat dengan mudah menceraikan istrinya. Dalih yang paling umum
adalah jika para lelaki (pengantin baru) berpendapat bahwa istrinya sudah tidak perawan lagi,
maka ia dapat membawa kasusnya pada sidang ulama berikutnya untuk bisa mendapat surat
cerai. Bagi para pria Yahudi menceraikan istrinya atau memiliki istri lebih dari satu adalah hal
yang biasa. Sedemikian umumnya masalah kawin cerai ini bagi mereka, sehingga mereka kaget
dan tersinggung saat Yesus mengajarkan bahwa Allah dari mulanya menetapkan bahwa hanya
satu wanita saja untuk satu pria (Mat. 19:3-9).107 Didalam kepercayaan seperti ini, wanita selalu
menjadi pelengkap penderita kaum pria dan selalu menjadi objek penganiayaan pria. Tidak ada
kesamaan gender yang seharusnya.
Semua itu berakar dari konsep teologi yang hanya mengenal Allah yang Transenden
tanpa kesadaran dan pengenalan akan adanya imanensi Allah. Itulah buah dari suatu sistim
theistik yang hanya memiliki pandangan Transedensi terhadap Allahnya tanpa unsur Imanensi
didalamnya, sehingga tidak mengerti bahwa Allah hadir secara riil dalam kehidupan sehari-hari
manusia. Akibatnya mereka memandang manusia lain, khususnya wanita sebagai makhluk
inferior yang nasibnya bukan tergantung kepada Allah yang jauh, tetapi kepada para pria.
Demikian juga mereka tidak menghargai manusia lain yang berbeda keyakinan dengan mereka
dan memaksakan keyakinannya melalui kekuasaan. Jika mereka mengenal (bukan hanya tahu
atau mengaku mengenal benar) bahwa Allah mengasihi semua manusia, maka dengan dalih
apapun mereka tidak akan memaksakan kehendaknya kepada orang lain.
Iman Kristen dengan Allah Trinitasnya memiliki kosep dan dampak yang berbeda dengan
kedua iman “Monoteisme Tunggal” diatas. Didalam iman Kristen, Allah yang Transenden itu
juga hadir didalam kehidupan manusia sehari-hari. Karena itu Allah menjadi sangat riil, bahkan
106

Orang Yahudi melakukan doa sembahyang secara rutin 5 (lima) kali dalam sehari (sekitar jam 6, 9, 12,
15 dan jam 18. Misalnya dalam Kis. 10:30). Para pemimpin mereka senang jika orang-orang melihat mereka berdoa.
Bahkan mereka berdoa disimpang-simpang jalan supaya dilihat dan dipuji orang (Mat. 6:5), dan berdoa dengan
keras agar semua orang mendengar & melihatnya. Mereka melakukannya dengan dalih ketaatan kepada Allah,
yaitu saat tiba waktunya untuk sembahyang, maka demi ketaatan kepada perintah Allah, dimanapun mereka
sedang berdiri, disitu juga mereka harus bersembahyang. Sikap itu adalah kemunafikan yang luar biasa karena
motifasi sebenarnya adalah agar mendapat pujian manusia. Mereka lebih mengutamakan pujian manusia dari pada
hormat kepada Allah, karena bagi mereka sebenarnya Allah itu sangat jauh dan tidak terjangkau (Transenden),
sehingga bukan Sesuatu yang berhubungan langsung dengan kehidupan praktisnya.
107
Didalam ayat-ayat ini, inti argumen dari Tuhan Yesus adalah bahwa dari mulanya Allah hanya
menciptakan satu wanita (Hawa) untuk menjadi istri Adam. Ia tidak menciptakan banyak wanita untuk Adam,
karena prinsip yang diajarkan oleh Alkitab dan dijelaskan oleh Tuhan disini adalah kesatuan keduanya. Pernikahan
bukan untuk “beternak” anak, tetapi untuk kesatuan tubuh dan jiwa mereka, sebagai subjek & objek interaksi
kasih. Karena itu Allah hanya menciptakan satu wanita untuk Adam. Jika Allah maksudkan eksistensi manusia
adalah hanya supaya beranak pinak saja, pasti Allah telah menciptakan banyak wanita untuk Adam.
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lebih riil dari keberadaan orang-orang disekitar kita misalnya, karena Allah bukan saja hadir
disekitar manusia, namun Ia juga mendiami hati/jiwa orang-orang percaya. Saat seseorang oleh
karunia Allah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Juruselamat dan Tuhannya, maka Allah Roh
Kudus akan menetap didalam dirinya sebagai suatu materai bahwa ia adalah milik Allah (Ef.
1:13-14). Peristiwa tinggalnya Roh Kudus didalam orang-orang percaya itu disebut dengan
peristiwa “kelahiran kembali,” yaitu peristiwa saat orang itu diubahkan hidupnya secara
revolusioner oleh Roh Kudus yang menyucikan hatinya lalu tinggal didalam jiwa orang percaya
itu (Yoh. 3:1-8). Ia menjadi seseorang yang baru, atau Alkitab menyebutnya menjadi “ciptaan
baru” (2Kor. 5:17). Hidup beribadahnya juga berubah. Ia tidak lagi terikat kepada suatu tata
cara ibadah tertentu, atau suatu upacara keagamaan tertentu. Yang terpenting baginya adalah
menjadi ciptaan baru itu (Gal. 6:12-15), dengan sifat-sifat baru dan hidup didalamnya. Roh
Kudus yang diam didalam orang itulah yang membuat Allah begitu riil didalam mereka sehingga
tanpa keraguan sedikitpun seorang Kristen sejati akan mengatakan bahwa ia adalah salah
seorang dari anak-anak Allah (Rom. 8:14-17; Gal. 4:6-7). Bukan karena ia sombong atau
munafik, Tidak. Karena ia tahu pasti bahwa ia diselamatkan oleh anugerah saja, dan bukan oleh
kebaikannya sedikitpun. Karena itu jika kita menanyakan seorang Kristen sejati (seorang yang
telah mengalami anugerah Keselamatan) apakah ia pasti ke Sorga, ia akan menjawab dengan
mantap “Pasti.” Mengapa? Karena Roh Allah yang ada didalam dia itulah yang memberi
kesaksian yang tidak terbantahkan bahwa sekarang ia milik Allah (Rom. 8:14-17; Gal. 4:6-7;
Rom. 8:9). Roh Allah atau Roh Kristus yang ada didalam orang-orang percaya itulah yang
merubahkan hidup mereka dari dalam (dari hatinya, bukan dari luar yang berbentuk upacaraupacara agama). Dalam istilah Alkitab, Roh Allah yang ada didalam orang-orang percaya itulah
yang menyanggupkan mereka untuk mematikan keinginan-keinginan dosa didalam mereka
(Rom. 8:1-17; Gal. 5:16-25). Karena itu mereka dapat berubah secara drastis dan revolusioner,
dan orang-orang dunia heran akan perubahan itu dan membenci mereka tanpa alasan (band.
Yoh. 15:18-25). Dan saat “pipi kanannya ditampar,” ia tidak marah, malah “memberikan pipi
kirinya lagi ” (Mat. 5:38-39). Dimana ada suatu keyakinan yang mengajarkan dan
mempraktekkan kasih demikian kepada mereka yang menganiayanya? Saat kepercayaankepercayaan lain menghina Kitab Suci atau Allah Tritunggalnya, orang-orang Kristen tidak
pernah marah, tetapi menyerahkan kepada Allahnya. Karena mereka tahu hanya Allah saja
yang punya hak pembalasan, dan Ia tahu dengan jelas apa yang sedang terjadi dan apa yang
akan dilakukan-Nya. Jika hal-hal itu terjadi kepada iman-iman theistik lainnya, maka sejarah
membuktikan bahwa ummatnya pasti akan bereaksi dengan keras, bahkan mengizinkan
pembunuhan demi membela kitab suci dan Tuhannya.
Mengapa hidup keagamaan (dan keseharian) orang Kristen sejati108 dapat berbeda
dengan penganut kepercayaan-kepercayaan lainnya? Karena Allahnya bukan hanya Allah yang
Transenden, namun Allah yang imanen juga, yang secara riil tinggal didalam mereka yang
merubahkan hidup mereka dan memberi mereka keyakinan yang teguh bahwa mereka adalah
anak-anak Allah yang telah diampuni-Nya. Dan semua itu dapat terjadi karena Allah orang
Kristen bukan hanya Allah Pencipta yang menciptakan segala sesuatunya, tetapi juga adalah
Allah Juruselamat.

108

Istilah “Kristen sejati” akan selalu ditekankan disini karena banyak orang Kristen (mayoritas. Band. Mat.
7:13-14; 1Kor. 10:5) bukanlah Kristen sejati karena tidak pernah mengalami peristiwa Keselamatan dalam peristiwa
“kelahiran kembali.” Mereka menjadi Kristen karena dilahirkan dalam keluarga Kristen, dan karena hal-hal lain
(senang agamanya, didajak pasangan, diberkati, menjadi kaya, dsb.), dan bukan karena mengenal Kristus. Karena
itu hidup keseharian mereka tidak berbeda dengan orang-orang dunia.
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Keunikan #3: Allah Trinitas adalah juga Allah Juruselamat
Allah yang dipersepsi oleh Yudaisme dan Islam adalah Allah yang menciptakan. Ia adalah
Pencipta dan penopang semua ciptaan sehingga dapat terus berlangsung sampai kini. Didalam
Yudaisme, sekalipun Allah juga menyatakan Diri-Nya sebagai Juruselamat bangsa Israel, tetapi
persepsi orang Yahudi tentang Allah sebagai Juruselamat adalah Yang menyelamatkan mereka
dari Mesir, dari bangsa-bangsa sekitar mereka atau dari musuh mereka (mis. Hos. 13:4; 2Sam.
22:3, Yes. 43:3, 11; 45:15, 21, dsb). Bagi mereka, sekalipun Yehova telah berulang kali
menyebut Diri-Nya sebagai “Juruselamat dan Penebus” mereka (mis. Yes. 49:26; 60:16), tetapi
persepsinya adalah bahwa Ia adalah Allah yang menyelamatkan mereka dari ancaman bangsabangsa disekitar mereka. Bukan yang menyelamatkan mereka dari dosa dan hukumannya.
Mengapa? Karena Allah yang mereka kenal masih Allah yang Transenden saja, Allah Yang Maha
Kuasa yang sanggup melepaskan mereka dari ancaman bangsa-bangsa disekitar mereka.
Padahal kitab-kitab suci mereka (yang sama dengan Perjanjian Lama orang Kristen) dipenuhi
tentang konsep keselamatan berdasarkan korban pengganti, seperti yang nyata dari kegiatan
Bait Allah mereka yang berpusat pada korban penebus dosa.109 Namun mereka tidak dapat
mengertinya karena pengenalan mereka akan Allah Yehova hanya sebagai Pencipta saja, bukan
sebagai Juruselamat. Karena itu konsep tentang Mesias sebagai Juruselamat adalah Seseorang
yang akan melepaskan mereka dari musuh-musuh mereka dan yang menjadi raja yang memberi
“Zaman Keemasan” kepada bangsa Israel.110 Karena itu saat Mesias yang sesungguhnya datang,
yaitu Yesus Kristus - Mesias yang dapat melepaskan mereka dari dosa dan hukuman dosa,
mereka tidak percaya kepada-Nya. Itulah sebabnya bagi mereka peran Allah sebagai
Juruselamat hanya dimengerti sebagai peran yang materi saja (peran raja yang melindungi
mereka dari musuh-musuh kerajaan/negara dan yang menjadikan kerajaan Israel sebagai pusat
dari kerajaan/bangsa-bangsa di bumi dan menciptakan zaman keemasan bagi dunia), dan
bukan peran rohani yang sesungguhnya (yang melepaskan mereka dari kuasa dosa dan
hukumannya). Apa akibat dari kepercayaan yang salah seperti ini? Sampai sekarang mereka
tidak kunjung mengerti mengapa Mesias yang mereka nanti-natikan itu tidak kunjung datang.
Juga tidak kunjung mengerti mengapa mereka sampai sekarang belum dapat beribadah kepada
Yehova dengan cara seharusnya di Bait Allah.111 Begitu berakarnya pengertian materil tentang
Mesias dan peran-Nya sehingga tidak mengerti bahwa segala tata cara ibadah mereka di Bait
109

Kegiatan korban penebus dosa di Bait Allah sesungguhnya adalah pusat dari iman Yudaisme, seperti
yang sudah dinyatakan Allah sejak kejatuhan Adam & Hawa (Kej. 3:21), yang kemudian dilakukan oleh Habel (kej.
4:4), diteruskan oleh Nuh (Kej. 8:20), Abaraham dan Ishak, peristiwa eksodus (Kel. 12:13), kemudian dilembagakan
didalam kegiatan Tabernakel, dan akhirnya didalam Bait Allah.
110
Eskatologi orang Yahudi sampai saat ini tetap mengertikan Mesias yang mereka tunggu adalah Seorang
raja Yahudi yang akan membuat jaya lagi kerajaan Daud dibumi dengan mengalahkan semua musuh-musuh mereka
dan menciptakan suatu “Zaman Keemasan (Golden Age)” selama seribu tahun (“waktu yang lama”). Lihat Wikipedia
“End of Time.”
111
Sejak Bait Allah dihancurkan oleh jenderal Titus pada tahun 70 AD sampai kini, orang-orang Yahudi
tidak bisa beribadah dengan sesungguhnya karena tidak memiliki Bait Allah lagi. Karena itu mereka selalu berdoa
disalah satu reruntuhan tembok Bait Allah, yaitu tembok Barat, agar Allah Yehova mengizinkan mereka mendirikan
lagi Bait Allah ditempat itu agar mereka dapat beribadah lagi. Permintaan mereka adalah hal yang mustahil, kecuali
berperang dengan bangsa-bangsa Arab dan kaum Muslim sedunia, karena diatasnya telah terbanguan 2 bangunan
Islam yang dianggap suci yaitu Masjid Al Aqsa dan Dome of the Rock.
Seharusnya orang-orang Yahudi mengerti mengapa Allah menghancurkan Bait Allah dan mereka tidak
dapat membangunnya sampai sekarang: karena semua simbol ibadah didalamnya telah dipenuhi oleh kurban
substitusi Yesus Kristus (Luk. 19:41-44; Mat. 27:51).
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Allah itu telah digenapi oleh Yesus Kristus, Mesias yang sesungguhnya. Itulah sebabnya Bait
Allah telah dihancurkan Tuhan selama hampir 2000 tahun, agar mereka mengerti bahwa segala
simbol kurban substitusi itu telah digenapi. Namun sampai sekarangpun mereka tidak mengerti.
Karena itu mereka menolak Yesus Kristus dan tetap “mendirikan kebenaran diri sendiri” dengan
berusaha menyelamatkan diri mereka dari dosa dan hukumannya dengan perbuatan mereka
(kebaikan dan pahala mereka karena taat melakukan Hukum Taurat – Rom. 9:30-10:3).
Konsep yang mirip dipegang oleh penganut Islam. Bagi mereka, setiap orang harus
menanggung dosanya masing-masing. Keselamatan dari hukuman Allah didapat dengan
perbuatan baik mereka, yaitu dengan menegakkan dan melakukan ke 5 syariatnya.
Dipengadilan akhir nanti, segala perbuatan baik mereka (termasuk pelaksanaan syariatnya)
akan ditimbang/dibandingkan dengan perbuatan jahatnya. Jika perbuatan baiknya lebih banyak
dari dosanya, ia akan diizinkan ke surga. Jika lebih sedikit, akan ke neraka. Mereka tidak
menerima konsep Juruselamat yang menanggung dosa orang lain, karena setiap orang
menanggung dosanya sendiri dan tidaklah adil bagi Allah jika kesalahan seseorang ditimpakan
kepada orang lain. Kerana itu mereka juga menolak Yesus Kristus sebagai Juruselamat. Bagi
kedua kepercayaan itu (Yudaisme dan Islam), Allah yang dipersepsikannya adalah Allah Yang
Maha Kuasa yang akan menghakimi semua orang berdasarkan perbuatannya. Semua tanggung
jawab ada pada manusia. Yang mereka harapkan dari Allah adalah belas kasihan dan
pengampunan-Nya. Hakikat keadilan dan kekudusan Allah yang harus menghukum dosa dan
orang yang melakukannya tidak ada didalam wawasan mereka sehingga mereka telah tertipu
dan berasumsi bahwa Allah dapat menyingkirkan begitu saja hakikat keadilan & kekudusan-Nya
dan dapat mengampuni siapapun yang telah berdosa kepada-Nya.112
Iman Kristen berbeda dengan keduanya. Allah Trinitas adalah Allah Juruselamat yang
benar-benar (bukan hanya secara konsep, tetapi benar-benar masuk kedalam sejarah dan
pengalaman umat manusia) datang kepada manusia untuk menyelamatkan mereka dari dosa &
hukumannya. Allah yang dipersepsi oleh Iman Kristen adalah Allah yang utuh yang didalam DiriNya memiliki hakikat moral yang utuh, yaitu Kasih, Kebenaran/Keadilan dan Kekudusan. Ia
adalah Allah yang kasih. Hakikat ini dipercayai oleh ketiga iman theistik (Yudaisme, Kristen dan
Islam). Hakikat inilah sumber pengharapan dan pengampunan bagi ketiga kepercayaan ini.
Namun Yudaisme dan Iman Kristen juga mempercayai bahwa Allah yang sama itu juga memiliki
hakikat Kebenaran/Keadilan serta Kekudusan.113 Karena itu Ia juga dikenal sebagai Allah yang
menghukum untuk menegakkan kebenaran & keadilan-Nya (mis. Bangsa Israel dihukum dan
ditawan bangsa-bangsa lain karena mereka telah menyembah ilah lain atau telah melakukan
dosa lainnya). Tanpa adanya hakikat Kebenaran/Keadilan Allah dan hanya mengandalkan
Kasih/Kemurahan Allah saja, maka Sorga, dunia dan alam semesta akan terjadi kekacauan
karena semua penduduknya akan berbuat sesukanya. Tanpa sifat Kebenaran/Keadilan Allah,
seluruh semesta alam telah lama berada didalam kekacauan yang disebabkan oleh
penduduknya, terutama Lucifer dan manusia berdosa. Konsep seperti ini (hanya memandang
Allah sebagai Allah Yang Maha Mengampuni tanpa memandang hakikat Kekudusan dan
112

Dengan asumsi ini, maka Allah yang demikian adalah Allah yang akan selalu memiliki konflik dengan
Diri-Nya sendiri karena hakikat (sifat dasar, natur) moral Allah adalah Kudus, Kasih dan Benar/Adil. Jika Allah hanya
dapat memberikan kasih-Nya (mis. Pengampunan-Nya) selalu tanpa memandang tuntutan Kekudusan dan
Kebenaran/Keadilan-Nya, maka Ia bukan Allah yang sejati karena memiliki konflik hakikat didalamnya. Dengan
asumsi ini, adalah tidak adil jika Allah tidak mengampuni Iblis dan malaikat-malaikatnya.
113
Kudus (Ibr. “Kodesh”, Yun. “hagios”) menyetakan kemurnian atau keterpisahan total dengan segala
yang tidak sempurna. Jika dikatakan Allah adalah Kudus, itu berarti Ia sama sekali terpisah secara absolut dengan
segala sesuatu.
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Keadilan yang harus menghukum dosa) adalah salah dan tidak merefleksikan Allah yang
sesungguhnya.
Allah yang sejati harus menghukum dosa, seberapa “kecil”pun dosa itu karena sifatnya
yang melanggar kekudusan, kebenaran dan kasih Allah. Setiap dosa harus diganjar dengan maut
(yaitu keterpisahan kekal dengan Allah yang kudus, yang secara fisik dimanifestasikan oleh
adanya kematian fisik manusia). Jadi pada hakikatnya semua manusia harus dihukum di neraka
kekal selama-lamanya karena tidak seorangpun yang dapat memenuhi tuntutan kekudusan
Allah.114 Tetapi Allah juga adalah kasih, dan kasih-Nya yang besar itu “menuntut”-Nya untuk
mengampuni manusia. Jadi, disatu sisi Allah harus menghukum manusia dengan Maut, tetapi
disisi lain Ia juga sangat mengasihi manusia, bagaimana Ia harus bertindak tanpa harus
menyangkal salah satu (atau beberapa dari ke 3) hakikat-Nya itu? Dilema ini hanya dapat
diselesaikan dengan cara “Korban Pengganti” (korban substitusi – lihat pembahasannya dalam
Ebook “Jalan Pasti ke Sorga!”). Dengan korban substitusi yang harus menanggung kematian bagi
manusia, maka dilema antara tuntutan Keadilan dan Kasih Allah dapat diselesaikan. Namun ada
satu hakikat Allah lagi yang harus dituruti agar tidak terjadi konflik didalam Allah, yaitu korban
substitusi itu haruslah juga memiliki kekudusan seperti Allah sendiri. Karena dialam semesta ini
TIDAK ADA seorang manusia atau makhlukpun yang memiliki kekudusan seperti Allah sendiri,
maka Allah sendirilah yang harus datang ke dunia untuk menjadi Korban Substitusi. Dan hal itu
telah dilakukan-Nya sekitar 2000 tahun yang lalu dengan berinkarnasi menjadi seorang
Manusia-Allah yang bernama Yesus Kristus. Dia lahir di Bethlehem Palestina sekitar 2000 tahun
yang lalu (tepatnya tahun 4 BC), pada zaman pemerintahan Kaisar Roma yang pertama,
Octavian (kemudian benama Agustus). Sekalipun Ia adalah Anak Allah dengan kemampuan adi
kodrati yang luar biasa, Dia telah mengosongkan Diri-Nya dari kesetaraan dengan Allah dan
hidup sebagai manusia biasa sampai genap waktunya memenuhi tugas sebagai Mesias yang
menderita (Fil. 2:6-8). Selama kurang lebih 3,5 tahun (dari musim panas 26 AD sd musim semi
30 AD) Ia menyatakan Diri-Nya sebagai Mesias yang dinanti-nantikan melalui Perkataanperkataan dan Perbuatan-perbuatan-Nya yang ajaib yang tidak seorangpun pernah dapat
meniru, menyamai, atau bahkan mendekati menyamai-Nya. Ia mati sebagai korban penebus
dosa (sebagai “Anak Domba Allah”) pada musim semi tahun 30 AD di salah satu bukit digunung
Moria yang disebut “Tempat Tengkorak” (dalam bahasa Ibrani disebut “Golgota”). Disinilah
Yehova dulu menguji Abraham untuk mempersembahkan “Anak Perjanjian” Ishak, dan bernjanji
bahwa disinilah Yehova akan menyediakan Jalan Keselamatan itu (“Jehovahjireh”-Kej. 22:14).
Ditempat ini Yakub bertemu Yehova dalam suatu mimpi dan berjanji akan mendirikan rumahNya disitu (Kej. 28:22). Ditempat ini juga Daud mempersembahkan mezbah korban bakaran dan
korban keselamatan dan menghentikan bala kematian bangsa Israel sebagai nubuatan akan
korban bakaran dan keselamatan Mesias yang menghentikan/mengalahkan maut (2Sam. 24:1725), dan pada akhirnya disinilah Salomo mendirikan Bait Allah untuk melembagakan korban
penebus dosa itu (2Taw. 3:1). Semua itu merupakan nubuatan dan penggenapan yang
menakjubkan tentang tugas utama Mesias sebagai korban penebus dosa dan Juruselamat.115
114

Untuk diskusi tentang hakikat dosa dan mengapa dosa “sekecil apapun” harus dihukum dengan maut
kekal (keterpisahan kekal dengan Allah – 2Tes. 1:9), lihat di Ebook “Jalan Pasti ke Sorga!” terbitan BTBM yang dapat
didownload secara Cuma-Cuma dari https://sites.google.com/site/kembalikealkitab.
115
Kitab Targum (kitab Torah dalam bahasa Aram dengan keterangan-keterangannya yang diterjemahkan
untuk bangsa Yahudi yang kurang mengerti bahasa Ibrani dipembuangan Babilonia – Ezr. 4:7; Neh. 8:8) mencatat
tentang bukit Moria ini: “Salomo mulai membangun kediaman Tuhan di Yerusalem. Inilah tempat dibumi dimana
semua generasi harus menyembah Tuhan. Disinilah Abraham akan mempersembahkan Ishak sebagai persembahan
bakaran; tetapi ia diselamatkan oleh Firman Allah, dan seekor domba telah menggantikannya. Disini juga Yakub
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Semua itu digenapi didalam hidup Yesus Kristus. Ia mati dibukit itu pada musim semi 30 AD saat
Roma diperintah oleh kaisar Tiberius dan Pontius Pilatus sebagai gubernurnya di Yudea, dan
Herodes Antipas sebagai Raja orang Yahudi. Disana, dibukit itu, Allah telah menyediakan Jalan
Keselamatan kepada umat manusia. Itulah makna sebenarnya dari Nama-Nya “Jehovahjireh”:
Yehova akan menyediakan korban penebus salah yang sebenarnya.
Jadi Allah Trinitas orang Kristen bukan hanya Tuhan Allah Pencipta Yang Maha Kuasa
yang hanya duduk di Sorga dalam kemuliaan dan membiarkan manusia mengalami kebinasaan
karena dosa mereka, tetapi Allah yang secara riil bertindak dan masuk kedalam sejarah manusia
sebagai manusia. Allah Yang Kasih itu tidak hanya dipanggil dengan nama “Yang Maha Kasih
atau Yang Maha Pengampun” tetapi tidak pernah secara riil menunjukkan kasih-Nya kepada
manusia. Tidak. Ia adalah Satu-satunya Allah Yang Benar yang memiliki hakikat Kasih yang
membuktikan kasih-Nya dengan melepaskan atribut keilahian-Nya yang sementara tidak
diperlukan, menjadi manusia, bahkan mati sebagai Korban Substitusi Allah/“Anak Domba Allah”
(Fil. 2:6-8) agar Allah dapat mengampuni manusia tanpa melanggar hakikat Kekudusan dan
Kebenaran/Keadilan-Nya. Allah Tritunggal yang disembah orang Kristen adalah Allah
Juruselamat. Tidak ada Allah lain yang demikian.
Sekarang tiba waktunya bagi kita untuk membahas keunikan Iman Kristen yang ke 3,
yaitu keunikan Jalan Keselamatannya.

berdoa saat ia lari dari Esau kakaknya; dan disini Malaikat Tuhan muncul kepada Daud ditempat pengirikan yang
dibelinya dari Arauna, orang Yebus itu.” (Catatan Clarke untuk 2Taw. 3:1 dalam “Adam Clarke’s Commentary of the
Bible)
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BAB-3
KEUNIKAN

JALAN KESELAMATANNYA
Keunikan Iman Kristen yang ketiga berhubungan dengan Jalan Keselamatan yang
disediakannya. Maksud dari “Jalan Keselamatan” disini adalah cara yang disediakan oleh agamaagama/kepercayaan-kepercayaan bagi penganutnya agar dapat mencapai suatu tempat atau
keadaan sempurna yang ada disetiap kepercayaan. Yudaisme, Iman Kristen dan Islam
menyebutnya dengan “Sorga” atau “Firdaus.”116 Agama Hindu menyebutnya keadaan “Moksa”
dimana jiwa manusia bergabung kembali dengan jiwa Vishnu atau Brahman117 dan terbebasnya
jiwa dari siklus reinkarnasi (samsara).118 Kepercayaan Buddha memiliki konsep yang hampir
sama dengan Hindu karena kepercayaan ini juga berasal dari kepercayaan Hindu. Tetapi karena
ianya tidak mempercayai adanya allah, dewa, maupun sorga (suatu tempat yang sempurna)
maka keadaan tertinggi manusia adalah “Nirvana” (atau dalam bahasa Pali “Nibbana”), yaitu
keadaan dimana ia terbebas dari samsara (sama dengan Moksa, tanpa persatuan dengan Vishnu
atau Brahman).119
Banyak orang mengatakan bahwa “semua agama adalah sama.” Perkataan itu adalah
perkataan seorang yang naif karena tidak mengerti konsep agama-agama yang ada, atau
perkataan seorang yang malu atau tidak mau menyinggung orang lain dan menutupinya dengan
kebohongan. Tentu saja tidak ada agama yang sama. Jika agama-agama itu sama, maka sudah
sejak lama semua agama akan bergabung karena pada hakikatnya semua manusia menyukai
kebersamaan. Nyatanya justru agama-agama semakin banyak, dan yang sudah ada tidak ada
yang kemudian bergabung menjadi satu. Hal itu membuktikan bahwa agama-agama itu justru
tidak sama satu sama lain dan telah nyaman dengan konsepnya masing-masing. Memang ada
persamaan universal didalamnya, yaitu semua agama dan kepercayaan memiliki konsep
kebaikan dan kejahatan. Umumnya agama-agama memihak kepada apa yang dimaksudkannya
dengan “kebaikan,” sekalipun definisi kebaikan bagi masing-masing berbeda.
Dalam konteks Jalan Keselamatan, maka pada umumnya semua agama dan kepercayaan
(kecuali Iman Kristen) mengajarkan bahwa Keselamatan dapat dicapai dengan berbuat baik. Dari
segi konsep keselamatan, semua agama mengajarkan bahwa untuk dapat menikmati sorga,
maka manusia harus (1) berbuat baik kepada sesama dan sekitarnya, dan (2) mengikuti semua
aturan/tata cara agama/kepercayaannya. Berbuat baik, merupakan bahasa universal agamaagama & kepercayaan yang ada didunia agar mendapat pengampunan atau hadiah dari Yang
Kuasa. Kepercayaan dan budaya primitif umumnya menterjemahkannya menjadi suatu aturanaturan adat yang harus ditaati agar tidak mendapat hukuman dari Ilah/dewa/tuhan/roh yang
ditakutinya. Kebudayaan modern menterjemahkannya sebagai suatu aturan universal yang
disebut Hak Azasi Manusia, dimana semua manusia memiliki hak yang sama untuk hidup dan
karenanya manusia wajib berlaku baik kepada sesamanya. Bahkan agama-agama samawipun
umumnya mengajarkan semua orang untuk mengasihi sesama agar mudah-mudahan dapat
116

Sekalipun konsep Islam sangat berbeda dengan Yudaisme dan Iman Kristen.
Didalam (Wikipedia, “Moksha.” http://en.wikipedia.org/wiki/Mokhsa) ia dinyatakan bergabung dengan
Vishnu, namun dari (Wikipedia, “Nirvana.” http://en.wikipedia.org/wiki/Nirvana) dikatakan ianya bergabung
dengan Brahman. Brahman dan Vishnu adalah bagian dari Trimurti bersama Shiva.
118
Wikipedia, “Moksha.” http://en.wikipedia.org/wiki/Mokhsa.
119
Wikipedia, “Nirvana.” http://en.wikipedia.org/wiki/Nirvana.
117
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masuk sorga. Termasuk pengertian orang Yahudi. Mereka telah salah mengerti tentang ajaran
Kitab Torah, Zabur dan Kitab Para Nabi. Mereka menyangka bahwa untuk dapat masuk sorga
mereka harus mengikuti Hukum-hukum Taurat secara ketat. Karena itu tanpa mereka sadari,
akhirnya mereka menolak keselamatan dari Tuhan dan menjadikannya batu sandungan karena
mereka mengandalkan kebenaran sendiri untuk diselamatkan (Baca lagi Rom. 9:31-10:3).
Agamanya sendiri tidak salah karena merupakan pewahyuan dari Allah, tetapi bangsa Yahudi
telah salah menafsirkannya.
Persyaratan kedua dalam setiap agama & kepercayaan untuk keselamatan adalah
dengan mengikuti tata cara agama/kepercayaannya. Agama/kepercayaan yang satu
menekankan kepada penyangkalan diri melalui meditasi dan hidup bertarak untuk mendapat
pencerahan dan keselamatan. Kepercayaan lain harus melakukan ritual agama secara rutin dan
peraturan-peraturan agamanya agar mendapatkan pahala sebagai alat penyeimbang atau
penghapus dosanya. Kepercayaan lain lagi menuntut untuk mempersembahkan persembahan
kepada dewa/tuhannya secara rutin agar mendapatkan berkatnya dan menghindari mara
bahaya karena kemurkaan dewa/tuhannya. Jadi setiap kepercayaan memiliki tata cara atau
ritual keagamaan yang berbeda sekalipun tujuannya sama, yaitu agar mendapatkan
keselamatan dibumi dan akhirat.
Konsep keKristenan berbeda sama sekali. Konsep keKristenan tentang keselamatan
adalah pelurusan pengertian tentang keselamatan yang ada dalam Yudaisme. Orang-orang
Yahudi telah salah mengerti tentang Jalan Keselamatan yang diwahyukan oleh Allah YHWH
(Yahweh/Yehova). Didalam kitab-kitab Yudaisme (yang sama dengan kitab-kitab yang ada di
Kitab Perjanjian Lama Kristen), Allah telah menyatakan berulang kali (namun tersamar bagi
orang Yahudi yang tidak mempercayai Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan) tentang Jalan
Keselamatan itu. Keselamatan didapat oleh seseorang BUKAN karena perbuatan baiknya karena
melakukan Hukum Taurat (karena tidak seorangpun yang baik menurut standard Allah dan
dapat melakukan Hukum Taurat secara sempurna), tetapi semata dengan mempercayai Jalan
Keselamatan yang dinyatakan dan dipersiapkan oleh Allah. Jalan Keselamatan itu adalah dengan
mempercayai Yesus sebagai Mesias dan pekerjaan penebusanNya. Jadi Keselamatan menurut
agama & kepercayaan secara umum adalah dengan berbuat baik dan melaksanakan tuntutan
ritual agamanya, tetapi Keselamatan menurut Iman Kristen adalah dengan mempercayai Jalan
Keselamatan yang telah disediakan oleh Allah. Itu adalah perbedaan antara keselamatan
berdasarkan perbuatan dengan keselamatan karena percaya/iman. Itu juga merupakan
perbedaan antara usaha manusia untuk mencapai Allah (anthroposentris) dengan usaha Allah
untuk mencapai manusia (theosentris). Alkitab menyebutnya sebagai perbedaan antara jalan
manusia yang berusaha “mendirikan kebenaran diri sendiri” dengan jalan Allah yang disebut
“kebenaran Allah.” Jadi, bagaimana kita menyimpulkan perbedaan Jalan Keselamatan yang
dinyatakan Iman Kristen dengan agama-agama lain didunia? Berikut perbedaannya:
1. Agama-agama, kepercayaan-kepercayaan atau iman-iman lain menyatakan bahwa manusia
dapat diluputkan/diselamatkan dari murka Allah dengan mengikuti tata cara
agama/kepercayaannya serta dengan berbuat baik. Pada dasarnya semua kepercayaan ini
adalah usaha-usaha manusia untuk menjangkau Allah yang benar yang tidak dapat lagi
ditemukan oleh manusia yang berdosa. Jadi konsep ini berpusat pada manusia dan usahanya
(anthroposentris).
2. Iman Kristen menyatakan bahwa tidak seorang manusiapun yang dapat diselamatkan
karena perbuatannya (dengan mentaati aturan agama & berbuat baik), karena tidak seorang
manusiapun yang perbuatannya dapat memenuhi standard moral Allah (kekudusan,
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kebenaran & kasihNya). Dosa tidak dapat dihapus dengan berbuat baik dan melakukan tata
cara agama (apalagi perbuatan baik manusia standardnya terlalu jauh dari standard Allah),
karena perbuatan baik TIDAK RELEVAN dengan masalah keterpisahan Allah dan manusia,
yaitu masalah dosa. Apalagi manusia tidak mungkin dapat mengenal atau menemukan Allah
Yang Benar karena dosa yang memisahkan mereka dari hadirat Allah yang Kudus. Dosa dan
akibatnya (yaitu maut = keterpisahan dengan Allah Yang Benar) hanya dapat diselesaikan
melalui inisiatif Allah sendiri yang bersedia untuk mengampuni dengan caraNya sendiri.
Inisiatif penyelamatan ini dengan sangat gamblang telah dinyatakan dalam sejarah manusia,
mulai janji penebusan kepada Adam di Kitab Kejadian pasal 3 (khususnya ayat 15 & 21 yang
disebut sebagai “Injil mula-mula/proto-evanggelion”), dan diteruskan oleh keturunan
manusia yang mengenal Allah Yehova, sampai penggenapan penebusan dalam Yesus Kristus
(yaitu Sang Mesias yang dijanjikan Allah mulai zaman Adam) yang dicatat dalam Alkitab
Perjanjian Baru. Jadi iman Kristen adalah iman yang berdasarkan kepada wahyu Allah Yang
Benar (Yehova/Allah Trinitas) yang menyatakan usaha Allah untuk menyatakan jalan
pengampunan-Nya melalui korban penebus salah yang memenuhi tuntutan integritas moral
Allah. Korban penebus salah itu adalah Yesus Kristus, Allah sendiri yang berinkarnasi menjadi
manusia agar dapat memenuhi integritas standard moral Diri-Nya Sendiri. Jadi keKristenan
berpusat pada Allah dan Jalan Keselamatan-Nya yang menjangkau manusia. Jadi iman ini
berpusat kepada Allah (Theosentris).
3. Dalam bahasa Alkitab, perbedaan antara agama/kepercayaan lain dengan iman Kristen
adalah perbedaan antara usaha-usaha manusia yang “mendirikan kebenaran mereka
sendiri” melalui perbuatan, dengan “kebenaran Allah” yang berdasarkan kepada iman
kepada jalan keselamatan Allah melalui korban penebusan Mesias (Rom. 9:31-10:3). Apakah
maksudnya ini? Mari kita membahasnya.

3.A. “Kebenaran Allah” vs “Kebenaran diri sendiri”
Pengajaran Alkitab tentang keselamatan dan bagaimana konsep keselamatan Alkitab itu
berbeda dengan konsep keselamatan agama-agama dan kepercayaan-kepercayaan lain itu
dengan jelas dinyatakan diseluruh Alkitab. Salah satu yang paling jelas dinyatakan adalah
didalam Surat Roma. Surat ini ditulis oleh Paulus di Korintus pada tahun 57 AD ditujukan kepada
orang-orang Kristen di Roma. Inti surat ini adalah menyatakan Injil Keselamatan berdasarkan
anugerah yang diterima melalui iman, bukan perbuatan. Lebih lanjut Paulus menjelaskan
bagaimana orang Israel telah salah mengerti Jalan Keselamatan yang dinyatakan Allah dalam
seluruh Perjanjian Lama. Sekalipun Allah telah menyatakan dengan gamblang tentang Jalan
Keselamatan melalui penebusan Mesias, orang Israel malah mempercayai bahwa keselamatan
didapat dengan bersungguh-sungguh melakukan Hukum Taurat. Dengan berbuat demikian,
pada akhirnya mereka telah mendirikan konsep keselamatan sendiri yang didasarkan kepada
perbuatannya. Inilah yang disebut sebagai “mendirikan kebenaran diri sendiri.” Artinya, tanpa
mereka sadari mereka telah menjadi sombong dengan menganggap bahwa keselamatan itu
adalah karena kemampuan mereka dalam melaksanakan Hukum Taurat. Lihat penjelasan Paulus
tentang hal ini dalam kitab Roma pasal 9 :30-10:3 berikut:
30

Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ini: bahwa bangsa-bangsa lain yang
tidak mengejar kebenaran, telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman.
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31

Tetapi: bahwa Israel, sungguhpun mengejar hukum yang akan mendatangkan
kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu.
32
Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena
perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan,
33
seperti ada tertulis: "Sesungguhnya, Aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan
sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepada-Nya, tidak akan dipermalukan."
1
Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah, supaya mereka
diselamatkan.
2
Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh
giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar.
3
Sebab, oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka
berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada
kebenaran Allah.

Perhatikan frasa atau kalimat-kalimat yang dimiringkan. Paulus sedang membandingkan
antara bangsa-bangsa lain yang telah menerima keselamatan karena percaya kepada Kristus
dengan bangsa Israel yang walaupun bergiat sungguh-sungguh untuk Allah tetapi tidak pernah
mendapatkan keselamatan itu. Mengapa Israel tidak memperoleh keselamatan itu? Karena
mereka mengejar keselamatan melalui perbuatan baiknya dengan mengikuti secara ketat
Hukum Taurat. Didalam pasal-pasal sebelumnya (pasal 4 sd 9) Paulus dengan panjang lebar
menjelaskan bahwa manusia tidak dapat diselamatkan karena melakukan Hukum Taurat karena
tidak seorangpun dapat melakukannya (pasal 6 & 7). Hukum Taurat ditambahkan kepada
bangsa Israel justru agar mereka dapat mengenal dirinya yang berdosa, sehingga saat Kristus
dinyatakan mereka menggantungkan keselamatannya kepada Kristus dan bukan kepada diri
mereka sendiri. Itulah sebabnya melalui Hukum Taurat, Allah telah “mengurung semua orang
dalam ketidaktaatan” agar Ia “dapat menunjukkan kemurahan-Nya” kepada semua orang
melalui anugerah (Rom. 11:32).
Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat
menunjukkan kemurahan-Nya atas mereka semua. (Rom. 11:32)
Orang Israel melakukan demikian karena mereka “tanpa pengertian yang benar” (ayat
2). Artinya mereka beranggapan bahwa mereka dapat diselamatkan karena perbuatan baik
mereka yang taat mengikuti Hukum Taurat. Konsep seperti inilah yang diikuti oleh semua agama
& kepercayaan didunia ini, yaitu mereka beranggapan bahwa mereka dapat
diselamatkan/masuk sorga/moksa/dan sejenisnya dengan mengikuti tata cara agamanya
dengan ketat dan berbuat kebaikan. Akibatnya adalah, baik orang Yahudi/bangsa Israel maupun
agama-agama didunia ini “tidak mengenal kebenaran Allah.” Akibat keadaan ini adalah “mereka
mendirikan kebenaran mereka sendiri” sehingga “tidak takluk kepada kebenaran Allah” (ayat 3).
Itulah sebabnya timbul banyak agama yang azasnya sama, yaitu berbuat baik agar dapat masuk
sorga. Itulah juga sebabnya mengapa iman Kristen menjadi “batu sandungan” kepada
iman/agama/kepercayaan lain karena hanya iman Kristen yang mendasarkan keselamatan
melalui anugerah oleh iman kepada korban penebus dosa Mesias. Artinya, iman Kristen ditolak
dimana-mana karena tidak mengikuti pakem agama-agama/kepercayaan lain.
Jadi penyebab banyak orang tidak percaya kepada Kristus dan berita pengampunan-Nya
dapat digambarkan sbb.:
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tidak takluk
kepada
kebenaran Allah

Gbr. 17.. Diagram Sebab-Akibat
Sebab Akibat mengapa timbul banyak agama didunia
dan mengapa semua agama tidak dapat mengerti & menerima iman Kristen (Rom. 10:1-3)
10:1
Karena itu sangatlah penting bagi orang percaya, para penginjil, pendeta, penatua,
pengerja gereja untuk menyatakan dengan TEGAS & JELAS kepada dunia apakah kebenaran
Allah itu agar mereka dapat mengerti, tunduk kepadanya, dan diselamatkan dan tidak jatuh
kedalam perangkap “mendirikan
ndirikan kebenarannya sendiri.” Jadi sekali lagi, apakah itu kebenaran
Allah dan kebenaran sendiri? Untuk mempertegas pengertian kita, marilah kita membahas
topik-topik ini secara ringkas:

3.A.1. Kebenaran Allah
Jadi apakah yang dimaksud “kebenaran
“
Allah”?
”? Adalah Keselamatan yang didasarkan
kepada anugerah Allah melalui iman kepada Allah dan Jalan Keselamatan yang telah
ditentukanNya, yaitu Percaya kepada Korban Mesias dikayu salib (Yoh. 3:14-18.
3:14
Band. Rom.
9:30-31).
14

Dan sama seperti Musa meninggikan
meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak
Manusia harus ditinggikan,
15
supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya
kepada Nya beroleh hidup yang kekal.
16
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan AnakAnak
Nya yang tunggal, supaya
aya setiap orang yang percaya kepada-Nya
kepada Nya tidak binasa, melainkan
beroleh hidup yang kekal.
17
Sebab Allah mengutus Anak-Nya
Anak Nya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia,
melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia.
18
Barangsiapa percaya kepada-Nya,
kepada
ia tidak
dak akan dihukum; barangsiapa tidak percaya, ia
telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah.
(Yoh. 3:14-18)

Ayat-ayat
ayat diatas adalah penjelasan Kristus langsung tentang Jalan Keselamatan itu.
Bagaimana caranya agar seseorang
eseorang diselamatkan? Dengan percaya. Tetapi perhatikan ayat 14.
Sebelum perihal keselamatan melalui iman ini diterangkan, Allah harus menyiapkan Jalan
Keselamatan terlebih dahulu. Apakah itu? Melalui Salib Kristus (korban penebus salah Kristus).
Arti literal
eral dari “Anak Manusia harus ditinggikan” disini menunjuk kepada Salib Kristus. Jadi
sama seperti Musa meninggikan ular tembaga dipadang gurun agar terjadi keselamatan bagi
bangsa Israel yang percaya (Bil. 21:4-9),
21:4
begitu juga Mesias120 harus disalibkan, agar
ag barangsiapa
yang percaya kepada Mesias beroleh hidup yang kekal (diselamatkan). Itulah sebabnya Mesias
120

Istilah “Anak Manusia” dan “Anak Allah” selalu menunjuk kepada Mesias (Kristus) sebagai
se
perantara
antara manusia dan Allah. “Anak Manusia” adalah penonjolan Mesias dari segi kemanusiaan-Nya
kemanusiaan
(misalnya disini
sebagai manusia Ia akan mati disalib), dan istilah “Anak Allah” adalah penonjolan dari segi Keilahian-Nya
Keilahian
(band.
Misalnya Mat. 14:33,
3, 16:6; Yoh. 11:4, 27; 20:31, dst.)
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harus mati sebagai korban penebus salah, karena itulah tugas utama Mesias datang kebumi ini.
Karena itu Ia disebut sebagai “Anak Domba Allah”:
29

Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata:
“Lihatlah Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia.
30
Dialah yang kumaksud ketika kukatakan: Kemudian dari padaku akan datang seorang,
yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku.
31
Dan aku sendiripun mula-mula tidak mengenal Dia, tetapi untuk itulah aku datang dan
membaptis dengan air, supaya Ia dinyatakan kepada Israel.” (Yoh. 1:29-31. Band. juga
ayat 36)

Jika pembaca mencermati kesaksian Yohanes Pembaptis ini, pembaca akan mengerti
bahwa tugas Yohanes hanya satu ini yaitu untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias.
Khotbah-khotbah Yohanes rupanya berpusat pada apakah tugas Mesias itu. Tugas Mesias hanya
satu yaitu untuk menjadi “Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia.” Apakah artinya
“Anak domba Allah”?
Diseluruh Perjanjian Lama, anak domba menyatakan korban penebus dosa yang
dipersembahkan sebagai jalan pengampunan. Korban penebus dosa ini dari mulanya telah
dinyatakan oleh Allah sendiri langsung setelah kejatuhan manusia pertama (ingat istilah “protoevanggelion – injil mula-mula” yang dinyatakan didalam Kej. 3:15 & 21). Dengan itu Allah telah
mendeklarasikan bahwa pengampunan dosa bagi keselamatan manusia hanya bisa dilakukan
dengan pengorbanan Mesias yang harus memenuhi tuntutan integritas moral Allah (Kudus
seperti Allah, Benar seperti Allah dan Kasih seperti Allah).121 Namun sebelum waktunya Mesias
datang, korban Mesias harus selalu digambarkan dengan korban-korban binatang yang tidak
bercacat (menggambarkan tuntutan korban yang kudus yang nanti hanya dapat dipenuhi oleh
Mesias). Itulah sebabnya ritual korban penebus salah ini harus diturunkan kepada manusia
(Adam), dan kemudian kepada semua keturunannya yang mengenal YHWH (Set – Nuh - Sem –
Abraham – Ishak – Yakub – Bangsa Israel).
Itulah Kebenaran Allah, yaitu pengampunan dosa dan pemulihan hubungan manusia
dengan Allah hanya dapat dilakukan karena anugerah penebusan Mesias dengan jalan
mempercayai-Nya, bukan dengan berbuat baik atau mengikuti aturan agama. Kebenaran Allah
ini sangat bertolak belakang dengan konsep agama-agama & kepercayaan-kepercayaan didunia
ini sehingga ianya menjadi “batu sandungan” bagi semua agama (Rom. 9:31-33).122

121

Didalam pasal selanjutnya (Bab-4 & Bab-5) akan dijelaskan secara komprehensif mengapa
pengampunan dosa harus melalui korban Mesias, dan mengapa harus Allah sendiri yang turun sebagai manusia
Mesias sebagai korban penebus dosa. Penjelasan itu akan membuat kita mengerti secara jernih mengapa jalan
keselamatan melalui Yesus Sang Mesias merupakan jalan keselamatan satu-satunya, yang menunjukkan Jalan
Keselamatan yang disediakan Allah (yang disebut juga sebagai “Kebenaran Allah”).
122
Keselamatan hanya oleh anugerah melalui iman tetap menjadi batu sandungan bahkan bagi banyak
kalangan orang Kristen. Dikalangan Kristen timbul konsep sinergisme yang pada intinya tidak mempercayai
mengapa jalan keselamatan itu begitu sederhana (hanya percaya), sehingga ditambahkan dengan misalnya “harus
hidup kudus & menyangkal diri agar dapat mempertahankan keselamatan”, “tidak seorangpun dapat pasti selamat
karena akhirnya yang menentukan”, dst. yang pada dasarnya adalah ketersandungan oleh cara keselamatan yang
sederhana dan oleh kepastian janji Allah yang menjaga keselamatan kita.
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3.A.2. Kebenaran Diri Sendiri
Kebenaran diri sendiri ini menunjuk kepada semua jalan yang direka manusia untuk
berhubungan dengan Allah yang benar diluar Kebenaran Allah yang dijelaskan diatas. Bapak dari
manusia yang mendirikan kebenaran sendiri adalah Kain. Ia secara sengaja menolak Kebenaran
Allah yang mengharuskan manusia mempersembahkan kurban bernyawa sebagai gambaran
kurban Mesias, dengan konsepnya sendiri yaitu kurban lainnya (Kej. 4:7, akan dijelaskan dengan
lebih detil didalam bagian 4.B.2.b. tentang perbedaan antara Habel dan Kain). Akibat dari
mendirikan kebenaran sendiri itu kemudian Kain dapat dirasuk setan dan menjadi seorang
pembunuh. Sejarah manusia yang mendirikan kebenaran sendiri ini terus berlanjut oleh
keturunan Kain, dan bahkan terus berlanjut setelah air bah melalui keturunan Ham yang
durhaka kepada ayahnya. Selanjutnya, sejarah manusia mencatat bahwa semua manusia diluar
keturunan Adam yang mengenal Allah Yang Benar (yang menyatakan diri kepada Musa sebagai
Yehova) telah mendirikan kebenarannya sendiri melalui agama dan kepercayaan yang tumbuh
dimana-mana. Bahkan dikalangan bangsa Israel yang mengetahui tentang Yehova pun banyak
(mayoritas) telah jatuh kedalam jerat mendirikan kebenaran sendiri ini karena tidak mengerti
Kebenaran Allah (Rom. 9:30-10:3).
Sekarang kita mengerti dengan jelas dan tegas tentang perbedaan antara Jalan
Keselamatan yang dinyatakan didalam Iman Kristen dengan jalan-jalan keselamatan yang
diajarkan oleh agama-agama/kepercayaan-kepercayaan lain didunia. Pertanyaannya, bagaimana
kita menjelaskan Jalan Keselamatan menurut Iman Kristen itu? Mengapa Allah orang Kristen
harus berinkarnasi menjadi manusia dan bahkan mati secara mengenaskan di kayu salib? Jika Ia
adalah Allah, mengapa Ia tidak dapat berkata saja kepada manusia “Hai manusia, kamu sudah
berdosa dan memberontak kepada-Ku. Karena itu kamu harus dihukum selamanya di neraka.
Tetapi karena aku adalah Kasih, maka sudahlah, kalian Aku ampuni”? Tidak bisa, karena hal itu
akan melanggar hakikat Diri-Nya sendiri yang Kudus dan Benar/Adil sehingga tidak dapat
mengampuni dosa tanpa suatu konsekuensi. Mari kita jelaskan hal ini didalam Sub-Bab berikut.

3.A.3. Mengapa Harus Allah Sendiri Harus
Berinkarnasi Menjadi Manusia dan Mati Bagi Manusia?
Judul sub-bab ini merupakan pertanyaan yang penting yang harus dimengerti oleh setiap
orang Kristen karena jawaban terhadap hal itu adalah intisari dari alasan mengapa Jalan
Keselamatan yang disediakan oleh Iman Kristen berbeda dengan agama-agama lain. Sebelum
kita dapat mengerti tindakan Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, bahkan harus mati
disalib, kita harus mengerti terlebih dahulu hakikat moral dari Allah. Mengapa? Karena semua
rencana dan tindakan Allah keluar dari hakikat moral Allah. Dengan mengerti hakikat-Nya, kita
juga dapat mengerti tindakan-tindakan Allah yang secara langsung berinkarnasi dan menjadi
Penebus dan Juruselamat manusia.
Didalam Ebook “Jalan Pasti ke Sorga!” yang diterbitkan BTBP,123 telah didiskusikan
seluruh atribut Allah, baik “atribut-atribut Natural-Nya” maupun “atibut-atribut Moral-Nya.”
Berikut adalah kutipan dari atribut-atribut moral Allah:

123

Download secara Cuma-Cuma dari https://sites.google.com/site/kembalikealkitab/course-materials.
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Jika kita mempelajari Allah dalam Alkitab (Teologi), kita akan menemukan tiga sifat moral
Allah, yaitu Ia Allah yang Kudus, yang Benar, dan yang Kasih.
(i) Kasih-Nya (love): (Ul. 33:3; Mzm. 107:1, 8, 15; Mar. 10:18; Yoh. 3:16; 13:1; Rom. 2:4: 5:8; Ef.
2:4; 1Yoh. 3:1; 4:8-16)
Ini adalah atribut moral Allah yang paling menonjol, sehingga Alkitab bersaksi bahwa Allah
ADALAH kasih (1Yoh. 4:8, 16). Artinya, jati Diri Allah adalah kasih dan Dialah definisi dari apa
itu kasih. Kasih Allah adalah sumber dari segala kebaikan dialam semesta ini. Jadi jika
melihat ada orang yang menjadi contoh karena belas kasihan dan kebaikannya, maka itu
adalah satu pancaran redup dari Kasih Allah.
Allah secara terus menerus memperhatikan kebaikan ciptaanNya. Alkitab menekankan
aspek-aspek dari kebaikan Allah yaitu kasih, belas kasihan, kesabaran dan anugerah.
Tindakan kasih itu memuncak didalam tindakan penebusan Allah.
Allah adalah kasih, dan barangsiapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada
di dalam Allah dan Allah di dalam dia. (1Yoh. 4:16b)
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan
Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak
binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. (Yoh. 3:16)
Kasih Allah adalah suatu atribut KESEMPURNAAN KEBAIKAN.
(ii) Kekudusan-Nya (holiness):( Im. 19:2; Yos. 24:19; 1Sam. 2:2; 1Taw. 16:36, 29:16; Mzm.
77:14, 78:41, 99:3, 5, 9; Yes. 1:4; 5:16, 6:1-3; 29:23, 57:15, Yeh. 20:29; Hab. 1:13; Ibr. 7:26;
1Pet. 1:15, 16, dsb.)
Sifat ini ditekankan berulang kali didalam PL dengan menyebut-Nya “Yang Kudus Allah
Israel,” atau menyebut tempat bersemayamnya yang kudus, seperti “nama-Nya yang
Kudus”, “gunungKu yang Kudus” dsb.
Berulang kali mereka mencobai Allah, menyakiti hati Yang Kudus dari Israel.
(Mzm. 78:41)
Tinggikanlah TUHAN, Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunung-Nya
yang kudus! Sebab kuduslah TUHAN, Allah kita! (Mzm. 99:9)
“Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka:
Kuduslah kamu, sebab Aku, TUHAN, Allahmu, kudus. (Im. 19:2)
... sebab ada tertulis: Kuduslah kamu, sebab Aku kudus.(1Pet. 1:16)
Pengertian dari atribut ini adalah adanya perpisahan total dari segala yang tidak murni, yg
terbatas, dan yang tidak perfect. Ini adalah suatu atribut KESEMPURNAAN MORAL.
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(iii) Kebenaran-Nya (righteousness): (Kej. 18:25; Ezr 9:15; Mzm. 11:7; 103:6; Yer. 10:10; Ezr.
9:15; Yoh. 17:25; Rom. 2:2; 3:4-6, 21-26)
Kebenaran Allah adalah patokan absolut tentang moral yang diperlukan supaya terjadi
keteraturan dalam ciptaan-Nya.
Tetapi TUHAN adalah Allah yang benar, Dialah Allah yang hidup dan Raja yang
kekal. Bumi goncang karena murka-Nya, dan bangsa-bangsa tidak tahan akan
geram-Nya. (Yer. 10:10)
Ya TUHAN, Allah Israel, Engkau maha benar,... (Ezr. 9:15)
4

Sebaliknya: Allah adalah benar, dan semua manusia pembohong, seperti ada
tertulis: “Supaya Engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu, dan menang,
jika Engkau dihakimi.”
5
Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang
akan kita katakan? Tidak adilkah Allah—aku berkata sebagai manusia—jika Ia
menampakkan murka-Nya? (Rom. 3:4-5)
Atribut lain yg berhubungan dengan atribut ini adalah KEADILAN, KEBENARAN (truth) dan
KEMARAHAN-Nya. Jadi kita mengerti ketika membaca dalam Alkitab khususnya PL ketika
Allah menghukum bangsa-bangsa, termasuk Israel, mengapa Allah seolah-olah kelihatan
“kejam.” Dia harus menghukum segala hal yang bertentangan dengan sifat/natur-Nya, untuk
mengajar manusia bhw Allah tidak membiarkan hal-hal tersebut didalam alam ciptaan-Nya.
Hukuman sekarang hanya bersifat “peringatan,” dan akan memperoleh kepenuhannya pada
saat penghakiman orang jahat/orang tdk percaya nantinya. Ini adalah suatu atribut
KESEMPURNAAN STANDARD.
Ketiga sifat moral atau atribut moral Allah inilah yang menjadikan Allah berbeda dengan
semua ciptaan-Nya. Itulah yang membuat Allah adalah Allah. Ketiga sifat ini tidak pernah
bertentangan satu sama lain. Tidak ada konflik didalam Allah. Artinya, segala pikiran, perasaan,
pertimbangan, rencana, kehendak, keputusan dan tindakan dari Allah selalu sejalan dengan
ketiga sifat moral Allah ini. Inilah yang kita sebut INTEGRITAS MORAL ALLAH. Jika digambarkan
dalam suatu chart, ketiga sifat moral Allah itu selalu dihubungkan oleh satu rantai atau tali yang
kuat dan tidak dapat terputus yang disebut Integritas Moral Allah atau dapat disebut secara
singkat sebagai Integritas Allah.
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KASIH

INTEGRITAS
ALLAH
BENAR/
ADIL

KUDUS

Gbr. 18. Integritas Allah:
Tidak ada konflik antara ketiga Hakikat Moral Allah,
Ketiganya selalu berjalan bersama-sama
bersama
secara utuh.. Ketiganya secara bersama-sama
bersama
Selalu menjadi sumber dan panduan semua rencana dan tindakan Allah.
Integritas Allah inilah yang membuat Allah adalah Allah. Ia sempurna dalam segala hal.
Tidak ada suatu makhluk
khluk atau keadaanpun yang dapat mengusik Integritas Allah ini tanpa
menanggung resiko. Karena itu, manusia yang berdosa tidak dapat bergaul dengan Allah tanpa
menyinggung Integritas Allah. Karena itulah manusia dijauhkan dari hadirat Allah selamanya
karenaa tidak mungkin manusia berdosa tahan menghadapi tuntutan Integritas Allah ini. Karena
itu jugalah maka Jalan Keselamatan yang ditentukan Allah juga harus memenuhi tuntutan
Integritas Allah ini, sehingga Ia sendiri harus datang sebagai manusia dan mengalami
mengalam maut agar
dapat memenuhi tuntutan Integritas Allah. Inilah jawaban terhadap pertanyaan “mengapa Allah
sendiri harus datang sebagai manusia untuk mati dibukit Golgota?”
Jadi, mengapa Allah sendiri harus berinkarnasi menjadi manusia dan harus mati di
Golgota
ota sebagai korban penebus dosa bagi manusia? Bukankah Ia Maha Kuasa dan Maha Kasih
sehingga ia dapat berkata “hai manusia, engkau telah melanggar kukudusan dan kebenaran-Ku!
kebenaran
Karena itu engkau harus Kuhukum dan Kujauhkan dari hadiratKu selamanya. Tetapi karena
ka
Aku
mengasihimu, sudahlah, Aku mengampunimu.” Bisakah Allah berkata demikian? TIDAK BISA,
karena dengan tindakan demikian maka Ia akan melanggar integritas moral-Nya,
moral
karena
bertentangan dengan kedua hakikat-Nya
hakikat Nya yang lain yaitu Kebenaran/keadilan-Nya
Kebenaran/keadilan
dan
Kekudusan-Nya.
Nya. Allah tidak dapat menyangkal hakikat-Nya
hakikat Nya sendiri (2Tim. 2:13).
Kebenaran/keadilan-Nya
Nya menuntut semua pelanggaran untuk dihukum, dan Kekudusan-Nya
Kekudusan
menuntut manusia dikuduskan seperti Dia agar dapat bersekutu kembali dengan-Nya.
dengan
Jadi
bagaimana
mana Allah dapat bertindak agar manusia dapat diselamatkan, sekaligus tindakan tersebut
tidak melanggar hakikat Allah lainnya?
Integritas Moral Allah (atau disingkat sebagai “integritas Allah”), merupakan gabungan
serasi dan tidak terpisahkan antara ketiga sifat hakiki moral Allah (Kasih, Benar, Kudus).
Integritas ini merupakan sumber segala pertimbangan, rencana dan tindakan Allah, sehingga
semua rencana, pertimbangan dan tindakan-Nya
tindakan Nya tidak dapat menyangkal salah satu dari
hakikat-Nya
Nya ini. Sebagai contoh: kesetiaan Allah (merupakan sifat yang lahir dari ketiga hakikathakikat
Nya). Sekalipun kita tidak setia kepada-Nya,
kepada Nya, Ia tidak dapat tidak setia, karena hakikat-Nya
hakikat
adalah
107 | P a g e

Bab-3: Keunikan Jalan Keselamatannya

2013

setia, dan Ia tidak dapat menyangkal diri-Nya (2 Tim. 2:13). Contoh lain: Kekerasan Allah yang
lahir dari Kebenaran & Kekudusan-Nya. Perjanjian Lama dipenuhi dengan peristiwa dimana
Allah membinasakan suatu bangsa karena dosa-dosa mereka, terutama karena penyembahan
berhala. Peristiwa-peristiwa itu menunjukkan kekudusan dan kebenaran Allah yang harus
ditegakkan agar dunia mengetahui dan mengerti bahwa kekejian, dosa, kejahatan, dsb.
merupakan pelanggaran terhadap Kekudusan dan Kebenaran Allah sehingga harus berhadapan
dengan hukuman Allah.
Sekarang kita membahas mengapa Allah sendiri harus datang sebagai manusia, bahkan
mati sebagai korban penebus salah:
 Pelanggaran dosa manusia pertama merupakan pelanggaran terhadap sifat-sifat yang
membentuk integritas Allah. Karena itu manusia pertama (dan semua keturunannya) harus
dihukum: selamanya manusia harus dijauhkan dari hadirat Allah (= maut). Selama hidup ia
tidak dapat mengenal Allah, dan setelah mati juga dijauhkan dari hadirat Allah dineraka.
Itulah tuntutan dari Kebenaran/Keadilan dan Kekudusan Allah.
 Namun hakikat Allah juga Kasih. Kasih-Nya menuntut didalam diri-Nya agar Ia
menyelamatkan manusia dari hukuman kekal (maut) itu. Namun Ia tidak dapat demikian
saja mengampuni manusia tanpa melanggar Kebenaran dan Kekudusan-Nya. Jadi
bagaimana, apa tindakan yang dapat diambil Allah untuk menyelamatkan manusia
sedemikian sehingga tidak melanggar hakikat Kebenaran/keadilan dan Kekudusan-Nya?
Sebelum menjawab hal ini, mari kita memperhatikan satu illustrasi agar kita dapat mengerti
dengan benar Jalan Keselamatan Allah ini:
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Illustrasi:
ARTI KORBAN PENGGANTI (KORBAN SUBSTITUSI)
Dikisahkan bahwa pada masa pemerintahan seorang Kaisar di Russia, salah seorang jenderalnya yang bernama
Shamila memberontak karena melihat rakyatnya menderita dibawah tirani sang Kaisar. Shamila lari kepadang
savana bersama pasukannya dan rakyatnya. Kala itu musim dingin, dan persediaan makanan semakin lama
menjadi terbatas.
Karena kelaparan, rakyat yang mengikutinya sering mencuri makanan dari lumbung persediaan. Untuk menjaga
persediaan, Sang Jenderal kemudian membuat peraturan terbuka untuk menghukum dengan berat (dicambuk 50
kali dimuka umum) barangsiapa yang kedapatan mencuri persediaan makanan. Singkat cerita, beberapa orang
kedapatan mencuri dan kebenaran ditegakkan dengan menghukum cambuk mereka didepan rakyat agar semua
maklum akan aturan itu dan agar terjadi ketertiban.
Suatu hari, ajudan Sang Jenderal datang tergopoh-gopoh kehadapannya dan dengan gugup melaporkan ada satu
lagi pencuri yang tertangkap tangan. Tanpa ragu Sang Jenderal memerintahkan eksekusi agar dilaksanakan
segera. Namun Sang Jenderal terkejut setelah mengetahui bahwa pencurinya kali ini adalah ibunya sendiri!
Terjadi dilemma didalam dirinya: “jika aku tidak melaksanakan hukuman cambuk, maka rakyat akan
memberontak karena keadilan tidak ditegakkan. Tetapi jika aku melaksanakannya maka ibuku pasti akan mati
karena sudah tua dan tidak kuat menahan hukuman itu.” Inilah dilemma antara Kebenaran/keadilan yang harus
ditegakkan dengan Kasihnya kepada ibunya. Malam itu Sang Jenderal tidak bisa tidur.
Fajar menyingsing, dan tiba saatnya eksekusi hukuman akan dilaksanakan. Tiang telah disiapkan dengan ibu Sang
Jenderal terikat padanya, algojo & pasukan juga telah disiapkan dan rakyat telah gelisah menunggu bagaimana
jadinya peristiwa pagi itu. Semua mata memandang kepada kemah Sang Jenderal menanti kemunculannya.
Bermacam-macam antisipasi timbul dalam hati rakyatnya. Ada yang mengharapkan Sang Jenderal mengampuni
ibunya, dengan mengabaikan peraturan Sang Jenderal sendiri. Ada yang mengharapkan hukuman tetap
dilaksanakan, tapi ragu apakah Sang Jenderal tega?
Saat yang dinantikan tiba. Sang Jenderal muncul dari tendanya, dan dengan tetap tegak berjalan menuju tempat
eksekusi hukuman. Dengan tegak, tegas, meskipun terlihat jelas keletihan & kesedihan wajahnya, Sang Jenderal
kemudian berkata: “Rakyatku. Demi tegaknya keadilan dan berlanjutnya perjuangan kita, maka hukuman
cambuk harus tetap dilaksanakan!” kemudian Sang Jenderal terdiam sejenak. Semua rakyat juga terdiam, tidak
menyangka akan putusan Sang Jenderal itu.
Setelah menghela nafas, Sang Jenderal meneruskan perkataannya: “tetapi karena ibuku sudah tua dan tidak
sanggup menerima hukuman itu, maka akulah yang akan menanggung hukuman itu ganti dia!” katanya sambil
membuka jubahnya dan memerintahkan algojo yang bertugas untuk melepas ibunya dan mengikat dia sebagai
ganti ibunya. Karena perintah yang tegas dari Sang jenderal, para algojo yang tadinya enggan dan takut
melaksanakan perintah itu akhirnya melaksanakan hukuman itu untuk ibunya. Dengan demikian kedua tuntutan
moral Sang Jenderal dipenuhi: kebenaran/keadilan tetap ditegakkan, sementara kasih kepada ibunya juga dapat
terlaksana melalui pengorbanan dirinya menggantikan ibunya.

•

Dapatkah anda mengerti illustrasi diatas?
Dilemma didalam Allah antara tuntutan Kebenaran/keadilan-Nya dengan tuntutan KasihNya diselesaikan melalui Seorang korban pengganti (korban substitusi). Kasih Allah kepada
manusia menggerakkan-Nya untuk menyelamatkan mereka melalui korban pengganti yang
dapat menerima hukuman maut agar manusia dapat diselamatkan (Yoh 1:29, 36; Yes.
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53:6b, 2Kor. 5:21, Yoh. 19:30a, dll.). Lihat chart dibawah ini agar dapat mengerti penjelasan
tentang Korban Substitusi ini.

Memenuhi
tuntutan
Kebenaran
Allah

Memenuhi
tuntutan Kasih
Allah

Gbr. 19: Korban Substitusi
erekonsiliasikan tuntutan Kasih dengan Kebenaran/Keadilan
Kebenaran/Keadilan Allah
Merekonsiliasikan


Korban Substitusi itu juga harus dapat memenuhi tuntutan Kekudusan Allah, dan harus
menanggung maut sebagai ganti manusia.
Namun ada persyaratan bagi korban substitusi ini. Karena dosa dan maut adalah penyebab
dan akibat dari dilanggarnya integritas Allah, maka untuk menyelesaikan dosa dan maut,
korban substitusi itu harus dapat memenuhi seluruh tuntutan integritas
integri
Allah secara
sempurna dan harus membayarnya dengan/melalui maut.
Dialam semesta ini, tidak ada satu makhluk ciptaanpun yang dapat memenuhi tuntutan
kekudusan Allah, kecuali Allah sendiri. Karena itulah maka ALLAH SENDIRI harus menjadi
korban substitusi dan mengalami maut agar manusia dapat mengalami hidup kekal
(persekutuan dengan Allah) kembali. Itulah sebabnya Ia sendiri harus datang sebagai
manusia dan menjadi Seorang Juruselamat dan mati sebagai Korban Subsitusi bagi manusia.
Nama-Nya
Nya ialah Yesus Sang
Sang Mesias atau Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Saat
melakukan pekerjaan penebusan-Nya
penebusan
didunia, ia disebut sebagai “Anak Domba Allah, yang
menghapus dosa dunia” (Yoh. 1:29 &36). Artinya, tugas utamanya saat kedatangan-Nya
kedatangan
yang pertama kali sekitar
tar 2000 tahun yang lalu adalah untuk menjadi Korban Substitusi
yang ditetapkan Allah, yang memenuhi tuntutan keKudusan Allah. 124 Itu juga gambaran
dari semua sakramen korban yang telah dinubuatkan sepanjang Perjanjian Lama.

124

Perhatikan inti dari khotbah Yohanes Pembaptis adalah bahwa Yesus yang diproklamirkannya itulah
“Anak Domba Allah, yang menghapus dosa dunia” (Yoh. 1:29, 36). Perhatikan bahwa Yohanes Pembaptis adalah
“Elia” yang mempersiapkan dan meratakan jalan bagi Sang Mesias agar Ia dapat dikenal oleh bangsa Israel. Tujuan
hidupnya hanya satu yaitu untuk “menyatakan” (Yun.:”phaneroo”,
(Yun.:
, mendeklarasikan secara jelas, membuat
jelas/nyata) bahwa Yesus itulah Mesias yang tugas utamanya adalah untuk menjadi korban substitusi Allah (Yoh.
1:31). Jadi jelas bahwa tugas utama Mesias dalam kedatanganNya
kedatanganNya yang pertama adalah untuk mati sebagai korban
substitusi. Sekali lagi, korban ini harus dapat memenuhi tuntutan kekudusan Allah yang sempurna. Karena itu
gambaran PL tentang korban penebus dosa adalah korban yang “tidak bercela” (band. Im. 1:3,10; 3:1,6; 4:3, 23, 28,
32; 5:15,18; 6:6; 9:2, 3; 14:10; 22:19,
22:19 21; 23:12, 18).. Semua itu merupakan gambaran tuntutan Allah akan korban
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Jadi Yesus Kristuslah satu-satunya
satu
unya korban substitusi yang dapat memenuhi tuntutan
integritas Allah dan yang dapat memberi hidup kekal itu karena Ia bukanlah salah satu dari
makhluk ciptaan yang tidak memiliki integritas Allah, melainkan adalah Allah sendiri yang
berinkarnasi. Karena itulah
itulah kita mengerti sekarang mengapa Allah sendiri harus
berinkarnasi menjadi manusia bahkan mati bagi manusia agar manusia dapat memperoleh
persekutuan lagi dengan Allah (= hidup kekal). Lihat chart dibawah untuk mengerti lebih
jelas bagaimana Yesus Kristus
Kristus itu dapat menjadi Jalan Keselamatan bagi manusia.

Memenuhi
tuntutan
Kebenaran
Allah

Memenuhi
tuntutan Kasih
Allah

Memenuhi
tuntutan
Kekudusan
Allah

Gbr. 20: Korban substitusi Kristus memenuhi tuntutan Integritas Allah
Jadi jika ditanyakan “mengapa Allah sendiri harus menyelamatkan manusia dan harus
menjadi manusia dan mati bagi manusia?” maka kita mengerti sekarang bahwa Allah harus
menyelamatkan manusia karena tuntutan Kasih-Nya.
Kasih Nya. Dan Ia sendiri yang harus datang dan
bukan utusan lain karena hanya Allah sendiri yang dapat memenuhi tuntutan Kekudusan Allah.
Bukan hanya itu, Ia juga harus mengalami maut karena tuntutan Kebenaran & Keadilan-Nya
Keadilan
yang menuntut maut bagi dosa, karena upah dosa adalah maut. Semua tuntutan integritas Allah
Alla
ini hanya dapat dipenuhi didalam Diri Allah sendiri dengan jalan berinkarnasi menjadi manusia
dan mati bagi manusia. Inilah yang membedakan iman Kristen dengan yang lainnya.
Allah harus menyelamatkan manusia karena tuntutan hakikat Kasih-Nya,
Allah harus
arus meyelamatkan melalui kematian seorang korban pengganti karena tuntutan
Kebenaran/Keadilan
Kebenaran/Keadilan-Nya
yang harus mengganjar dosa dengan maut,
dan
Allah sendiri yang harus datang sebagai manusia (Yesus) sebagai korban pengganti karena
hanya Allah sendiri yang dapat memenuhi tuntutan kesempurnaan keKudusan-Nya.
PUJI TUHAN UNTUK KASIH-NYA
KASIH
YANG BESAR!

yang dapat memenuhi tuntutan kekudusanNya, yang hanya dapat dipenuhi oleh DiriNya sendiri. Karena itulah Allah
sendiri yang datang sebagai manusia untuk menjadi korban penebus dosa ini.

111 | P a g e

Bab-3: Keunikan Jalan Keselamatannya

2013

Itulah keunikan dari Jalan Keselamatan yang dinyatakan didalam Iman Kristen. Jalan ini
adalah Jalan Keselamatan yang ditentukan Allah sendiri, dan dikerjakan-Nya sendiri. Yang
diperlukan dari seseorang hanyalah untuk percaya saja, yaitu mempercayai korban substitusi
Kristus dan menyerahkan hidupnya kepada-Nya. Mengapa hanya percaya saja, dan bukan
karena perbuatan kita? Karena tidak ada satu manusiapun didunia ini yang pernah hidup yang
dapat memenuhi tuntutan integritas moral Allah itu, sehingga TIDAK SEORANGPUN yang dapat
masuk kehadirat-Nya dengan perbuatannya sendiri. Semua orang sudah berdosa (bercacat
secara moral), sehingga semua orang harus masuk neraka, yaitu dijauhkan dari hadirat
Kemuliaan-Nya selamanya (Rom. 3:23; 6:23; 2Tes. 1:9). Tetapi karena Allah mengasihi manusia,
maka Ia mengutus Anak-Nya Yang Tunggal (pribadi kedua Trinitas) untuk mati sebagai korban
pengganti agar dosa-dosa orang yang percaya kepada-Nya dapat diampuni dan mereka dapat
memakai “Jubah Kebenaran” dari Kristus sendiri (Rom. 3:22; Fil. 3:9 dll. Band. Kej. 3:21; Yes.
61:10). Itulah keunikan Jalan Keselamatan Iman Kristen. Tidak ada agama/keparcayaan/konsep
didunia yang menyamainya.
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EPILOG
Didalam buku kecil ini penulis telah mencoba mengungkapkan semua keunikan dari Iman
Kristen dibandingkan dengan agama-agama/kepercayaan-kepercayaan lain. Tujuannya agar
semua orang Kristen dapat mengerti dengan baik imannya, mengalaminya dan memperoleh
bagian didalam Keselamatan yang disediakan oleh Iman Kristen. Pada gilirannya, merekapun
kemudian dapat memberi pertanggung jawaban tentang Iman mereka kepada orang lain yang
memerlukan penjelasan. Sehingga orang-orang Kristen tidak dapat lagi diombang-ambingkan
oleh bermacam-macam pengajaran yang tidak berdasarkan kepada Alkitab, yang diciptakan
oleh hikmat manusia yang telah dicemari oleh dosa. Bukan hanya sampai disitu saja, penulis
berdoa agar pada gilirannya semua pembaca dapat menjadi pelita-pelita kecil yang memberi
terangnya didalam dunia yang gelap ini.

SOLI DEO GLORIA!
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