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BAB IV 

REFLEKSI TEOLOGIS SEBAGAI PEMBUKTIAN TESIS 

Berdasarkan eksegese literer atas teks yang diteliti, diperoleh bahwa Allah 

adalah Penolong bagi manusia. Hanya kepada Allah manusia meminta 

pertolongan. Allah sebagai harapan terakhir bagi manusia saat menghadapi 

kesesakan dalam hidupnya. Allah hadir dan menyata dalam kehidupan manusia. 

Allah menjadi sosok penyelamat yang menolong manusia dari segala hal yang 

membahayakan. Allah membawa sukacita dan kebahagiaan sejati dengan 

menyelamatkan manusia dari kekuasaan yang membahayakan.Allah 

memperhatikan manusia yang terancam bahaya atau sedang dalam situasi 

terdesak. Allah menjadi pemenuhan dan pengharapan bagi manusia yang berharap 

dan meminta pertolongan-Nya. 

Mazmur 54 ini merupakan mazmur permohonan pribadi. Pemazmur 

mengawalinya dengan seruan minta pertolongan kepada Allah. Allah diseru-

serukan untuk meminta perhatian dan segera datang untuk menolongnya dari 

segala kesusahan besar yang sedang dialaminya. Ia merasa terhimpit oleh 

ancaman musuh-musuhnya. Ia berseru kepada Allah agar menyelamatkannya dari 

himpitan musuhnya itu. Ia memaparkan segala keluh kesah yang dihadapinya. 

Dan yang paling terpenting ia menaruh harapan bahwa Allah akan menolongnya. 

Pemazmur tidak hanya menggambarkan penderitaan yang dialaminya 

yakni terdesak oleh ancaman musuh-musuhnya. Ia juga mengakui kebesaran nama 

Allah dan keperkasaan Allah. Ia yakin dan percaya bahwa dengan kebesaran nama 
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Allah dan keperkasaan Allah dapat menaklukkan kekuatan musuh-musuhnya. 

Kekuatan Allah tidak terbandingkan dengan kekuatan manapun yang 

ada.Kekuatan Allah melebihi segala-galanya. Kebesaran nama Allah akan 

menaklukkan segala kekuatan jahat dan mengatasi segala sesuatu. Allah tidak 

sebanding dengan musuh-musuh yang mencoba memelihara kejahatan dalam 

hidupnya. Allah akan meruntuhkan segala kekuatan musuh yang mengancam 

umat-Nya. 

Sesungguhnya, Allah adalah Penolong.Allah menolong umat-Nya dari 

segala ancaman bahaya dan dari segala kejahatan yang menentang kebaikan-

Nya.Allah selalu datang dan menyatakan kemuliaan-Nya. Manusia akan takut dan 

keheranan akan besarnya kasih Allah yang tak terhingga dan berkesudahan. 

Manusia akan menggantungkan segala sesuatu kepada Allah karena Allah adalah 

satu-satunya Penolong yang setia. Allah menyelamatkan manusia dari segala 

kesesakan dan himpitan penderitaan. Mereka yang melakukan perlawanan 

terhadap Allah akan mendapat malu dihadapan Allah. Allah senantiasa menolong 

umat-Nya dari orang-orang yang melakukan perlawanan terhadap Allah dan 

mereka yang menyembah segala kejahatan dan dosa. 

Mazmur 54 mau menunjukkan bahwa Allah tetap melindungi orang-orang 

yang berseru dan minta pertolongan terhadap-Nya. Sebaliknya, orang-orang yang 

selalu merancang kejahatan dalam hidupnya akan mendapat kecelakaan bagi 

dirinya sendiri karena Allah selalu menolong orang yang lemah. Pada bagian ini, 

penulis hendak menjelaskan bagaimana konsep Allah adalah Penolong bagi 
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manusia termasuk menolong manusia yang ada dalam keadaan menghadapi 

musuh. 

4.1 Allah Hadir Dalam Hidup Manusia 

Sebelum ada bangsa Israel (sebagai gambaran umat pilihan Allah di dalam 

Perjanjian Lama), Allah sudah mengikat perjanjian dengan Abraham untuk 

menjadi Allahnya dan Allah keturunannya (Kej. 17:7). Di sini terlihat bahwa 

panggilan Abraham merupakan pemilihan dan inisiatif Allah untuk mengadakan 

perjanjian dengannya.Jadi, umat Allah ada semata-mata karena belas kasihan 

Tuhan. Kehadiran Allah merupakan hal yang esensial bagi umat Allah seperti 

yang diutarakan juga oleh Musa di padang gurun (Kel. 33:12-16). Musa menolak 

pergi jikalau Allah tidak membimbing mereka (Kel 33:15). Ia menegaskan 

identitas bangsa Israel sebagai umat Allah dan kehadiran Allahlah yang mereka 

butuhkan. 

Selain itu, di dalam sejarah bangsa Israel, lambang kesatuan antara Allah 

dan umat-Nya digambarkan secara jelas dengan keberadaan Kemah Suci. Kata 

“Kemah Suci” sendiri menyatakan arti untuk kehadiran Allah.
1
 Yehezkiel 

menubuatkannya, “Tempat kediaman-Ku pun akan ada pada mereka dan Aku 

akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat-Ku” (Yeh 37:27). Hal 

inipun dikutip oleh Rasul Yohanes untuk menggambarkan Yerusalem Baru: 

“...Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan Ia akan diam 

bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya dan Ia akan 

                                                             
1
W. R. F. Browning, Op. Cit., hlm. 431. 



 
4 

 

menjadi Allah mereka” (Why 21:3). Kemah Suci merupakan tempat bagi bangsa 

Israel untuk bertemu Allah (Kel 25:8; 29:46), serta lambang dari kehadiran Allah 

di antara mereka. 

Allah menyatakan bangsa Israel sebagai umat-Nya dan melepaskan bangsa 

Israel dari perbudakan Mesir supaya mereka beribadah kepada-Nya di padang 

gurun. “…Biarkanlah umat-Ku pergi, supaya mereka beribadah kepada-Ku di 

padang gurun; meskipun begitu sampai sekarang engkau tidak mau 

mendengarkan” (Kel 7:16). Kemudian di dalam perjalanan menuju Tanah 

Perjanjian, di padang gurun Allah menyatakan rencana pembuatan Kemah Suci 

kepada Musa (Kel. 25-31) dan pembuatan Kemah Suci dimulai  tepat seperti yang 

Allah perintahkan kepada Musa. Demikian juga setiap detailnya dibuat sesuai 

dengan instruksi Allah. 

 Berbicara tentang “Allah” kerapkali hanya dimengerti secara intelektual 

belaka, bahkan sekarang ini karena pengaruh pemikiran tertentu orang menolak 

untuk percaya pada Allah. Akibatnya orang sulit untuk memahami kehadiran dan 

kuasa Allah dalam hidupnya. Padahal sebenarnya tidak cukup sekedar mengetahui 

“siapa itu Allah” tetapi amat penting untuk “mengalami Allah yang hidup”. Di 

seluruh alam semesta ini, hanya satu Pribadi yang dapat dengan pantas dikatakan 

baik, yakni Allah.
2
 Oleh sebab itu, untuk memahami Allah secara benar 

berartimesti mengalami misteri kehadiran Allah yang akan menyelamatkan segala 

hal yang dialami dalam hidup. Manusia akan menyadari bahwa di balik segala 

                                                             
2
Erich H. H. Chang, Totally Committed, (Denpasar: Yayasan Peduli Nusantara, 2004), 

hlm. 200. 
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perkara yang kelihatan itu, ada suatu kehadiran misterius. Bila persepsi imannya 

semakin berkembang, maka dengan sendirinyaakan tahu, bahwa di balik segala 

sesuatu yang ada itu, terdapat Sang Pencipta sendiri, Allah yang Mahakasih. 

Kehadiran ini adalah kehadiran kasih yang melindungi, menjaga dan 

menaungi.Inilah yang dialami oleh Pemazmur. 

Segala sesuatu yang ada berasal dari Allah dan diciptakan oleh Allah. 

Sebagai Pencipta, Allah hadir pada setiap makhluk dan setiap saat. Seandainya 

Allah melupakannya sesaat saja, maka semuanyaakan kembali kepada ketiadaan. 

Karena itu, Allah hadir dalam segala yang diciptakanNya. Di samping kehadiran-

Nya sebagai Pencipta, rahmat Allah sendiri juga yang akan membuat kehadiran 

Allah yang tersembunyi menjadi nyata dalam hidup manusia. Dengan demikian, 

manusia yang telah menyadari kehadiran Allah akan menjalin hubungan 

persahabatan dengan Allah. Allah akan hadir sebagai sahabat dengan menjalin 

hubungan cinta kasih antara Dia dan manusia. 

Allah itu hadir di dalam hidup manusia. Allah masih tetap menemani 

perjalanan hidup manusia. Allah memberikan perlindungan kepada umat-Nya. 

Allah tidak akan membiarkan manusia binasa begitu saja. Allah sangat peduli 

terhadap kehidupan manusia. Allah hadir dalam berbagai cara ketika manusia 

mengalami kesusahan ataupun penderitaan dalam hidup ini. Allah mempunyai 

seribu satu cara untuk menghadirkan diri dalam hidup manusia. Kehadiran Allah 

itu melulu demi kebahagiaan manusia. Kasih Allah senantiasa menyertai hidup 

manusia. 
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4.2 Musuh Dalam Kitab Suci 

Musuh berarti orang yang memperlihatkan perseteruan atau orang yang 

membenci. Catatan pertama mengenai permusuhan di alam semesta ini adalah 

tentang tindakan si ”ular”, yang belakangan diidentifikasi sebagai Setan si Iblis, 

sewaktu ia menghampiri Hawa dan menantang kebenaran pernyataan Allah (Kej 

3:4-5). Sejak itu, Setan telah menjadi musuh utama Allah. Ia telah melancarkan 

pengaruhnya kepada seluruh umat manusia, dan mereka takluk di bawah pengaruh 

tersebut, sehingga ”seluruh dunia berada dalam kuasa si fasik” (1Yoh 5:19). Oleh 

karena itu, dunia ini adalah musuh Allah (Yak 4:4). Namun, Allah telah 

berpanjang sabar terhadap musuh-musuh-Nya itu dan berbelaskasihan kepada 

orang-orang di antara mereka yang ingin melayani Dia.  

Musuh Allah tentu juga adalah musuh umat manusia sebab mereka 

berupaya keras agar manusia tidak dirukunkan dengan Allah dan mereka melawan 

maksud tujuan Allah bagi keluarga umat manusia. Mereka menentang 

pemberitaan kebenaran dan karena itu menentang kepentingan seluruh umat 

manusia, seperti mereka yang menganiaya orang-orang Kristen masa awal (1Tes 

2:15).Selain itu, karena masuknya dosa ke dalam dunia melalui Adam, kematian 

menyebar kepada semua orang, dan kematian, sebagaimana dikatakan Kitab Suci, 

adalah ”musuh” umat manusia (1Kor 15:26; Rm 5:12). Kematian tidak dapat 

dikalahkan dengan upaya manusia (Mz 89:48). Hanya Allah melalui Yesus 

Kristus yang akan menyingkirkan musuh manusia ini (1Kor 15:24-26; Yes 25:8). 
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Ada banyak ”musuh” yang harus dikalahkan setiap manusia selama 

hidupnya, di samping tantangan harafiah yang dialami secara pribadi. Terdapat 

bahaya serius jika seseorang mengalah kepada ”musuh-musuh” ini, sebab jika ia 

menyerah, mereka akan menggiringnya ke posisi sebagai musuh Allah. Sang rasul 

mengatakan, ”Memusatkan pikiran pada daging berarti permusuhan dengan Allah 

sebab tidak tunduk kepada hukum Allah, dan sebenarnya hal itu juga tidak 

mungkin” (Rm 8:7; Gal 5:17). Kitab Suci menggambarkan konflik yang terus 

berlangsung dalam diri orang Kristen karena adanya dua kuasa yang bertentangan 

yakni “hukum Allah” dan “hukum dosa yang terdapat dalam anggota-anggota 

tubuh [seseorang]”. Paulus menyebut ‘hukum Allah’ sebagai hukum yang pada 

saat itu mengendalikan pikirannya dan juga yang memberikan kehidupan dalam 

persatuan dengan Kristus Yesus. Sedangkan Hukum dosa sering juga disebut 

hukum kematian(Rm 7:22-25; 8:2). Dengan nada serupa, rasul Petrus 

memperingatkan orang Kristen untuk ”tetap menjauhkan diri dari keinginan 

daging, yang justru adalah hal-hal yang menimbulkan konflik dengan jiwa” (1Ptr 

2:11), Yakobus pun sependapat, ia berbicara tentang ”keinginanmu yang besar 

akan kesenangan sensual yang menimbulkan konflik dalam anggota-anggota 

tubuhmu” (Yak 4:1). Setiap manusia harus mengakui hal-hal itu sebagai musuh 

agar dapat berdiri teguh melawannya. 

 Di belakang segala musuh, lawan dan seteru, yang berdarah dan berdaging 

itu mengintiplah suatu kekuasaan yang selalu berikhtiar untuk merintangi dan 

membatalkan kehendak Allah yang baik: menurut logat Kitab Mazmur bukanlah 
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si jahat atau si iblis, melainkan maut.
3
 Demikian pula Rasul Paulus menulis: 

“Musuh yang terakhir yang akan dibinasakan ialah maut” (1Kor 15:26). 

4.3 Allah Adalah Pemenuhan dan Pengharapan 

Paus Yohanes Paulus II mengajarkan: Allah yang tak kelihatan karena 

kelimpahan kasih-Nya berbicara kepada manusia-manusia sebagai sahabat dan 

hidup di antara mereka, sehingga Dia mau mengundang dan memasukkan mereka 

dalam persekutuan dengan diri-Nya.
4
 Allah adalah Penolong, mau menekankan 

bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia digerakkan oleh Roh. Rohlah 

yang menggerakkan manusia untuk dengan sikap hati yang benar menyembah 

Allah yang sebenarnya. Roh yang membuat manusia mampu menempatkan diri di 

hadapan Allah dan mengakuinya sebagai Tuhan yang Maha.Roh lah yang 

menuntun dan membimbing manusia untuk melakukan segala perbuatannya 

dalam kebenaran. Manusia sebagai ciptaan hendaknya memberikan dirinya bagi 

Allah Sang Pencipta. Manusia mestinya mengabdi sepenuhnya kepada Allahdan 

menuruti perintah-Nya. Allah senantiasa menghendaki keselamatan manusia. Ia 

selalu dan senantiasa melindungi orang-orang yang berseru kepada-Nya. Allah 

adalah pemenuhan dan pengharapan bagi manusia. 

 Harapan yang paling dalam dari pemazmur adalah Allah datang sebagai 

Sang Penolong dan Penyelamat yang mengakhiri segala penderitaan, ketakutan 

ketakberdayaan. Allah tidak akan menimpakan umat-Nya yang adalah ciptaan-

                                                             
3
M. C. Barth dan B. A. Pareira, Op.cit., hlm. 113. 

4
Paus Yohanes Paulus II, Ensiklik Dominum Et Vivicantem”: Tuhan, Pemberi Hidup, 

(Maret 2004) dalam J. Hadiwikarta, Pr (Penerj.), tentang Roh Kudus dalam Kehidupan Gereja 

dan Dunia (Jakarta: Dokpen KWI, 1992), No. 34. 
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Nya sendiri ke dalam penderitaan yang berkepanjangan. Walaupun sering ciptaan-

Nya tidak taat kepada-Nya tetapi Allah tetap memelihara, melindungi dan 

mengangkat mereka ke tempat yang aman agar terhindar dari segala ancaman 

bahaya. Allah memperhatikan mereka yang  selalu mengakui dan mencintai 

keselamatan. Allah senantiasa melimpahkan berkat dan kebaikan-Nya kepada 

mereka yang selalu dengan berani berharap kepada Allah sebagai tempat 

berteduh. 

 Nabi-nabi Perjanjian Lama mengajarkan bahwa setiap harapan akan masa 

depan yang memuaskan tergantung pada kesetiaan umat Israel kepada Allah. 

Mereka yang mempercayakan dan menaruh harapan hidupnya dalam dekapan 

Allah akan menikmati sukacita dan bergirang dalam Kasih-Nya. Mereka yang 

bersandar atau berharap kepada Allah diberkati dan hidup tentram. Allah adalah 

penolong dan hanya kepada-Nya mereka yang menderita dan bersengsara. Allah 

membangkitkan semangat mereka yang menderita untuk mengutarakan harapan 

hatinya kepada Allah.  

 Pemazmur termasuk dalam orang yang menaruh harapan sepenuhnya pada 

Allah.Ia berkeyakinan bahwa hanya Allahlah satu-satunya harapan baginya. “Ya 

Allah, selamatkanlah aku karena nama-Mu, berilah keadilan kepadaku karena 

Keperkasaan-Mu”(Mzm 54:3). Pemazmur berharap agar menyelamatkan dia dari 

penderitaan yang dialami dan berharap agar Allah memberikan keadilan 

kepadanya. Di sini, pemazmur sadar dengan sungguh bahwa hanya Allah tempat 

ia berteduh. Hanya kepada Allah ia menaruh harapan. Ungkapan pemazmur di 
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atas setidaknya mau menggambarkan pengharapannya kepada Allah agar 

membebaskannya dari segala ancaman. 

4.4 Allah adalah Penolong Melawan Musuh 

Hakekat Allah sebagai Penolong terbukti jelas terbukti jelas saat Allah 

membebaskan bangsa Israel dari bahaya perbudakan Mesir.Allah yang penuh 

kekuatan dan kuasa mengakhiri segala situasi ketakutan dan penderitaan bangsa 

Israel. Selain membebaskan Israel dari perbudakan itu, Allah juga menolong 

mereka selama berada di padang gurun selama empat puluh tahun. Dan juga Allah 

menuntun mereka sampai Tanah Terjanji. 

Sesungguhnya, Allah memang adalah Penolong. Di mana segala jalan 

tertutup dan tersesat dalam kebingungan, orang harus sadar bahwa hanya Allah-

lah yang dapat memberikan ketentraman dan membuka jalan yang baru. Hanya 

Allah yang dapat menuntun orang keluar dari keterasingannya. Allah 

menghendaki manusia selamat dari segala perbuatan-perbuatannya yang melawan 

kehendak-Nya. Allah tidak membenci manusia yang adalah ciptaan-Nya tetapi 

yang Allah benci adalah perbuatan-perbuatan yang melawan kehendak-Nya. 

Orang-orang yang membangkang dan melawan kehendak Allah ini sering disebut 

sebagai musuh. 

Allah tetap melindungi orang-orang yang setia kepada-Nya yang dengan 

tetap taat dan mengandalkan Allah dalam kehidupannya. Ketaatan kepada Allah 

ditunjukkan melalui ketaatan orang-orang yang mencintai keselamatan yang 

datang dari Allah. Ketaatan kepada Allah yang adalah Penolong satu-satunya bagi 
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mereka yang setia kepada-Nya merupakan suatu upah keselamatan yang 

dikaruniai Allah kepada umat-Nya. Orang yang mencintai keselamatan akan 

mendapatkan kebahagiaan sebagai upah dari ketaatannya kepada Allah. Begitupun 

sebaliknya, orang-orang yang membangkang dan merancang kejahatan dalam 

hidupnya hanya akan mendatangkan kecelakaan bagi dirinya sendiri. 

 Musuh itu selalu ada dalam setiap kehidupan manusia. Sebagaimana yang 

dialami oleh Pemazmur, “Sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang 

aku, orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku; mereka tidak 

mempedulikan Allah “ (Mzm 54:5). Tapi yang pasti bahwa Allah selalu ada bagi 

orang yang berseru dan memohon kepada-Nya. Allah senantiasa akan menolong 

orang-orang yang setia dan taat kepada-Nya termasuk dalam melawan musuh itu. 

Kekuatan Allah tidak ada bandingannya. Musuh-musuh yang mencoba mengusik 

dan mengganggu ketentraman orang yang setia akan diruntuhkan Allah. Musuh 

yang mencoba merancang kejahatan iniakan mendapat celaka bagi dirinya sendiri. 

Allah tidak akan membiarkan orang yang menderita dan kesusahan. Allah adalah 

Penolong yang akan menyelamatkan manusia dari cengkraman musuh.  

 Pemazmur sendiri telah menegaskan bahwa Allah akan menolongnya 

dalam menghadapi musuh-musuhnya. Pemazmur sendiri percaya bahwa Allah 

akan melepaskannya dari segala kesesakan yang menimpanya. Ia dengan penuh 

keyakinan mengatakan bahwa Allah adalah Penolongnya yang akan 

membebaskan dia dari ancaman musuh. “Sesungguhnya, Allah adalah 

Penolongku; Tuhanlah yang menopang aku”. Jadi, Allah pasti akan menolong 

manusia termasuk melawan musuh. 
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 Dalam belaskasihan-Nya, Allah selalu menginginkan yang terbaik kepada 

manusia.
5
 Allah telah memberikan yang terbaik kepada manusia, maka manusia 

harus membalasnya dengan memberikan yang terbaik pula kepada Allah. Manusia 

hanya cukup membalas kebaikan Allah dengan cara taat dan setia kepada-Nya. 

Karena orang-orang yang setia dan taat kepada Allah akan mendapatkan 

keselamatan sebagai jaminan kehidupannya. 

 

 

 

 

                                                             
5
 Antonius Atosokhi Gea, dkk, Character Building III, Relasi dengan Tuhan, (Jakarta: 

Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2004), hlm. 56. 


