
BAB IV 

REFLEKSI TEOLOGIS  

SEBAGAI PEMBUKTIAN TESIS 

4.1 Gambaran Tentang Tuhan  

  Catatan historis tentang penelitian kritis terhadap Kitab Suci dalam tahap-tahap tertua 

menunjukkan bahwa buku-buku yang dikumpulkan dalam Perjanjian Lama berasal dari pelbagai 

tradisi dan lapisan historis. Segala bahan yang terdapat di dalamnya diolah dan dikoreksi  

berulang kali menurut pandangan yang terus berkembang. Sebab itu sangat sulitlah untuk 

menggali informasi yang tepat mengenai agama pada zaman bapa-bapa bangsa dan zaman 

eksodus. Tidak mungkin kita merekonstruksi agama dan hidup religius dari bapa-bapa bangsa itu 

dengan cara membaca kisah tentang bapa-bapa itu seperti yang terdapat dalam Kitab Suci yang 

kita miliki sekarang ini, karena semua ceritera itu disusun dan diolah pada zaman yang jauh 

kemudian.
1
 

 Tetapi ada fragmen-fragmen tertentu yang mencerminkan situasi historis dari zaman tua 

itu, di mana dalam fragmen-fragmen itu dikatakan bahwa para bapa bangsa hidup sebagai 

pengembara dan menghormati dewa suku. Ini berarti, mereka mengandaikan banyak dewa, tetapi 

menghormati satu dewa terutama yang dianggap sebagai pelindung suku mereka.
2
 

 Tentu saja di saat-saat tertentu, mereka menghormati juga dewa-dewa lain, seperti 

umpamanya dewa pelindung sumur tempat mereka menimba air, tetapi pada umumnya mereka 

secara emosional terikat pada dewa suku, pelindung khusus mereka. Dewa pelindung itu harus 
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menjamin segala sesuatu yang mereka butuhkan agar bisa hidup dan bertahan: kesuburan, 

keturunan, perlindungan dalam pengembaraan. Sebagai El Shaddai, El yang mahakuasa dan 

mahadahsyat, ia menjamin bahwa suku itu sanggup membela diri terhadap semua musuh dari 

luar.
3
 

Dalam konteks pengenalan terhadap Allah, Allah dikenal dalam Perjanjian Lama dengan 

nama:  

4.1.1 Allah (Elohim)  

Kata Ibrani Elohim merupakan suatu kata umum untuk Allah, yang sepadan dengan kata 

bahasa Ugarit el atau kata bahasa Akadi ilu. Kata Elohim, menggaris bawahi karya Allah sebagai 

pencipta (Kej. 1). Kata Ibrani Elohim adalah kata benda jamak maskulin dari El yang bermakna 

Allah (Mzm. 86:12), ilah-ilah (1 Sam. 5:7), dewa (1 Raj. 18:24), hakim-hakim (Kel. 22:8), dan 

malaikat-malaikat (Mzm. 8:6). Kata ini muncul sebanyak 2.600 kali dalam Perjanjian Lama, 

bentuk tunggalnya adalah ”Eloah” yang berarti ”dilingkupi ketakutan” dan ini menunjuk kepada 

Allah sebagai Dia yang kuat dan berkuasa, atau merupakan objek dari rasa takut.
4
  

Nama Elohim jarang sekali muncul dalam bentuk tunggal, kecuali dalam puisi. Meskipun 

bentuk kata Elohim adalah jamak, kata itu terutama jika merujuk kepada Tuhan Allah berarti 

tunggal dengan menggunakan kata kerja tunggal. Kejadian 1:3, berfirmanlah Allah: ”jadilah 

terang, lalu terang itu jadi.” Kata tersebut dari sudut tata bahasa dianggap kata benda biasa, 

mengandung pengertian yang mencakup segala sesuatu yang termasuk konsep Allah, yang 

berbeda dengan manusia
5
 dan makhluk-makhluk ciptaan lainnya. Penggunaan nama ini mengacu 
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kepada hubungannya dengan alam semesta,
6
 karena hanya ada satu Allah yang maha tinggi dan 

benar, dan Ia adalah Sang Pribadi. 

4.1.2 Tuhan (Yahwe)  

Adalah nama pribadi atau khusus untuk Allah yang lebih dikenal ”Yehovah”. Cara 

mengucapkan yang tepat untuk nama Yahwe ini tidak jelas, hanya empat konsonan: YHWH, 

yang terdapat dalam Alkitab bahasa Ibrani. Bagi orang Yahudi, nama ini teramat suci sehingga 

mereka tidak mau menyebutnya secara sembarangan. Selain itu, mungkin pula untuk mencegah 

orang-orang kafir yang menyalahgunakannya. Apabila nama suci ini muncul dalam sebuah ayat 

(bdk. Kel 3:14), maka orang Yahudi mengucapkannya ”Adonai: digabung dengan YHWH untuk 

menghasilkan nama ”Yehowah” (= Yehovah) suatu bentuk yang pertama kalinya diperkenalkan 

pada permulaan abad 12 M.
7
 

 Nama Yahwe juga berarti Allah menyatakan diri-Nya sebagai Allah anugerah. Nama ini 

dianggap nama yang paling sakral dan paling diagungkan di antara nama-nama lain, sebagai 

Allah yang tidak mungkin berubah. Orang Yahudi mempunyai rasa takut tersendiri untuk 

menyebut nama ini, karena mereka selalu ingat kepada Imamat 24:16 yang berbunyi: ”Siapa 

yang menghujat nama Tuhan pastilah ia dihukum mati dan dilontari dengan batu oleh jemaat itu. 

Baik orang asing maupun orang Israel asli, bila ia menghujat nama Tuhan haruslah dihukum 

mati”.
8
  

 Karena rasa takut itu maka dalam membaca Kitab Suci orang Yahudi mengganti nama 

Yahwe dengan ”Adonai” atau ”Elohim”. Keluaran 3:14 mengatakan ”Aku adalah Aku” atau bisa 
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juga berarti: ”Aku akan menjadi apa yang Aku akan menjadi”. Bila ditafsir dengan pengertian 

seperti itu, maka nama itu menunjuk kepada Tuhan yang tidak berubah. Namun demikian, yang 

menjadi pokok persoalan bukanlah Allah tidak berubah dalam keberadaan esensi-Nya, seperti 

Dia tidak berubah dalam kaitan hubungan-Nya dengan umat-Nya melainkan nama itu 

mengandung jaminan bahwa Allah menjadi milik bagi umat Israel pada zaman Musa, sama 

seperti Allah menjadi Allah bagi bapa leluhur mereka Abraham, Ishak dan Yakub.
9
 

  Nama itu menekankan kesetiaan perjanjian Allah: ”TUHAN itu pahlawan perang; 

TUHAN, itulah nama-Nya” (Kel. 15:3), ”Aku ini TUHAN, itulah nama-Ku; Aku tidak akan 

memberikan kemuliaan-Ku kepada yang lain atau kemasyuran-Ku kepada patung,”
10

 dan dengan 

demikian nama itu tidak dipakai untuk siapapun, kecuali untuk nama Allah orang Israel. Sifat 

eksklusif dari nama itu muncul dari kenyataan bahwa nama itu tidak pernah muncul dalam 

bentuk jamak atau dengan awalan.
11

 

4.1.3 Tuhan (Adonai) 

Adonai, ini sangat erat kaitannya dengan El, Elohim, atau Elyon. Kata Adonai ini 

mengandung makna utama ”Tuhan,” atau ”tuan”. Firaun disebut ”tuannya raja Mesir” (Kej 

40:1). Sara mengacu kepada Abraham sebagai ”tuanku”.
12

 Abraham memakai kata yang sama 

untuk menyapa para tamu surgawinya dalam Kejadian 18:3, walaupun tidak jelas, apakah ia 

menyadari sifat adikodrati mereka (bdk. Kej. 19:2). Ketika diterapkan pada Allah sendiri, kata 

”Adonai” biasanya digabungkan dengan nama ”Yahwe” dan diterjemahkan sebagai ”Tuhan 

Allah” (Tuhan yang mahatinggi) dalam Kej. 15:2, 8. Selain itu, Kitab Ulangan 3:24; 9:26 juga 
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menggunakan nama ”Tuhan Allah”. Pada zaman dahulu Adonai adalah nama yang biasa dipakai 

bangsa Israel untuk menyebut Allah. Tetapi kemudian diganti dengan nama Yehova atau Yahwe. 

Semua nama yang disebut itu menunjuk kepada Allah sebagai Dia yang tinggi dan dimuliakan.
13

 

4.1.4 Allah Yang Mahatinggi 

 Nama El Elyon (el elyon) terdiri atas padanan kata yang lebih singkat dari pada Elohim 

ditambah kata sifat atau benda elyon berarti ”tinggi, ke atas, mahatinggi” yang menunjuk kepada 

Allah sebagai Dia yang tinggi dan dimuliakan.
14

 Nama ini terutama ditemukan dalam bentuk 

puisi. Nama itu juga dipakai untuk menunjuk kepada berhala (Mzm. 95:3, 96:5), dan untuk 

menunjuk manusia (Kej. 33:10, Kel. 7:1), serta pula tentang penguasa.
15

 Elyon yang juga berarti 

Allah Yang Mahatinggi adalah gelar Allah seperti yang disembah oleh Melkisedekh. Elyon 

terdapat dalam Bilangan 24:16, dan dalam Mazmur 7:17. Sebutan ini dirangkaikan dengan 

Yahweh.
16

 

4.1.5 Shaddai atau El-Shaddai 

 Nama Shaddai diturunkan dari kata ”Shadad” yang artinya penuh kuasa, dan menunjuk 

kepada Allah sebagai pemilik kuasa di Surga dan di bumi. Akan tetapi ada juga pendapat lain 

bahwa nama ini berasal dari kata ”shad” yang artinya ”Tuan”. Nama ini berbeda dengan Elohim, 

Allah dari ciptaan dan alam semesta, dalam arti bahwa nama shaddai menunjuk kepada Allah 

sebagai subjek dari semua kekuatan di alam dan memakai segala sesuatu yang ada di alam 

sebagai alat atau sarana bagi karya anugerah ilahi.  
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 Walaupun menekankan kebesaran Allah, nama ini tidak mewakili Allah sebagai objek 

rasa takut atau kegentaran, tetapi sebagai sumber berkat dan dasar kedamaian. Dengan nama 

inilah Allah datang kepada Abraham, bapa segala orang beriman. Keluaran 6:2 mengatakan: 

”Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah Yang 

Mahakuasa, tetapi dengan nama-Ku TUHAN Aku belum menyatakan diri”.
17

 

4.1.6 Yahweh Tsebhaoth 

 ”Tuhan semesta alam” adalah gelar Allah. Nama ini tidak terdapat dalam Kitab-kitab 

Pentateukh. Pertama kali muncul dalam 1 Sam. 1:3 sebagai gelar yang dengannya Allah 

disembah di Silo. Nama ini dipakai oleh Daud waktu ia menghadapi Goliath orang Filistin (1 

Sam. 17:45) dan Daud menggunakannya lagi sebagai klimaks dari nyanyian kemenangan yang 

gilang-gemilang (Mzm. 24:10). Nama ini biasa dipakai dalam Kitab Nabi-nabi (88 kali dalam 

Yeremia), dan dipakai untuk menunjukkan bahwa Tuhan setiap saat adalah penyelamat dan 

pelindung bagi umat-Nya.
18

 Arti harafiah tsebhaoth ialah tentara, yang dimaksud mula-mula 

mungkin tentara Israel (bdk. 1 Sam. 17: 45).  

Dalam kepercayaan bangsa Israel, Allah itu bersifat Mahatinggi  (transenden) dan 

Mahahadir (imanen). Sebagai yang transenden Allah adalah pencipta dunia ini. Hal inilah yang 

membuat manusia tak dapat menjangkau-Nya secara utuh. Namun ketika Allah muncul dalam 

segala kemuliaan surgawi-Nya sebagai penyelamat, Dia adalah yang Mahahadir (imanen).
19

 

 Bagi bangsa Israel, allah-allah (dewa-dewa) lain yang ada di dunia berbeda dengan Allah 

Israel. Allah Israel menciptakan alam semesta, memerintahnya, dan menyatakan diri-Nya di 
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dalamnya. Dalam pernyataan-Nya secara umum Dia tidak membeda-bedakan: ”Langit 

memberitakan keadilan-Nya, dan segala bangsa melihat kemuliaan-Nya (Mzm. 97:6); ”Langit 

menceritakan kemuliaan Allah......tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak 

terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke 

ujung bumi” (Mzm. 19:2a, 4-5). Tetapi dalam pernyataan khusus-Nya, Dia membeda-bedakan: 

“Telah ditetapkan-Nya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberi-Nya di Israel; nenek 

moyang kita diperintahkan-Nya untuk memperkenalkannya anak-anak mereka” (Mzm. 78:5). 

Bagaimanapun juga, pembedaan itu mempunyai satu tujuan yang bermanfaat, yaitu agar bangsa-

bangsa bisa menyadari untuk mengenal Allah Israel: “Allah memerintah sebagai raja atas 

bangsa-bangsa, Allah bersemayam di atas takhta-Nya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa 

berkumpul sebagai umat Allah Abraham sebab Allah yang empuhnya perisai-perisai bumi; Ia 

sangat dimuliakan” (Mzm. 47:9-10). Oleh karena itu, Allah adalah Tuhan yang universal, dan 

berusaha menjadi juruselamat semua bangsa dan Israel selalu merupakan tanda-Nya yang nyata 

dari maksud itu.
20

 

4.2 Tuhan itu Pencipta dan Penyelamat 

 Kepercayaan akan penciptaan dan penyelenggaraan mengkonkritkan iman Bangsa Israel 

akan Allah sebagai pencipta dan penyelenggara. Akan tetapi, umat Israel memiliki pokok 

kepercayaan lain yang lebih utama dan prioritas bagi keseluruhan iman Israel, yaitu pengakuan 

akan Tuhan sebagai penyelamat. Benar bahwa konstruksi kronologis dalam Kitab Suci 

menempatkan kisah penciptaan sebagai yang pertama. Tetapi pengalaman dan pengenalan umat 

Israel akan Tuhan sebenarnya berangkat dari karya penyelamatan Allah atas mereka. 
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 Penyelamatan Allah-lah yang menjadi pokok fundamental dalam keberimanan Israel 

sebab pokok ini berkenaan langsung dengan kelahiran Israel sendiri. Penyelamatan Allah terkait 

langsung dengan penciptaan Israel sebagai bangsa pilihan atau umat pilihan, ketika Israel dibawa 

keluar dari perbudakan Mesir (Kel. 15:16). Tindakan ini memerlukan penyertaan Tuhan dalam 

keluaran, melindungi mereka dalam pengasingan dan membawa mereka dengan damai ke tanah 

terjanji. Karena itu, pokok penciptaan dunia harus dipahami sebagai pelengkap dan penjelas dari 

pokok penciptaan umat Israel.
21

 

 Puji-pujian dalam Kitab Mazmur pada umumnya mengungkapkan ketakterpisahan 

anatara penciptaan dan penyelamatan Tuhan (bdk. Mzm 74:12-17; 77:12-21; 89:6-13; 135:4-

12;136:6-26; 148:1-14). Secara khusus hal ini nampak kalau penciptaan digambarkan sebagai 

hasil kemenangan atas kekuasaan-kekuasaan purba. Karena itu, perbedaan antara karya 

penciptaan dan karya penyelamatan hampir tidak ada lagi.
22

 Keduanya merupakan satu kesatuan 

karya yang terjalin sama sekali bagaikan dua tindakan dalam satu rencana penyelamatan. 

Dalam Kitab Mazmur  “penyelamat” adalah julukan yang paling sering ditujukan kepada 

Allah (Mzm. 17:7) baik dengan sebutan langsung “penyelamatku” (Mzm. 27:9) maupun tidak 

langsung “keselamatanku” (Mzm. 18:3). Mazmur 27 secara nyata melukiskan tindakan Allah 

yang datang  sebagai penyelamat bagi Pemazmur. Pengakuan iman pemazmur akan Allah 

sebagai penyelamat nampak dalam penggambarannya tentang penaklukan musuh (bdk. Mzm 

27:2-3). 

Pemazmur mau menyatakan bahwa Yahweh pencipta adalah sekaligus Tuhan yang 

menyelamatkan dan Tuhan yang menyelamatkan adalah Tuhan yang menciptakan segala 
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sesuatu. Realitas penciptaan mengungkapkan realitas penyelamatan. Maka karya penciptaan 

merupakan awal dan dasar karya penyelamatan melalui Kristus.
23

 Penciptaan ialah awal tata 

keselamatan, awal sejarah keselamatan yang berpuncak pada Kristus. Boleh dikatakan bahwa 

Penciptaan adalah karya penyelamatan yang pertama dan menjadi sempurna dalam misteri 

penyelamatan Tuhan melalui Kristus sebagai ciptaan baru, sebab Dialah yang sulung dari segala 

sesuatu yang diciptakan.   

Dengan demikian, karya penciptaan dan penyelamatan tidak boleh dilihat secara terpisah. 

Keduanya bersumber pada rencana agung Tuhan, di mana karya penciptaan dirangkul oleh 

rencana penyelamatan, sebab Tuhan pertama-tama mau menyelamatkan manusia. Karena itu, 

Tuhan menciptakan dunia dalam rangka penyelamatan. Dan sejak semula penciptaan terarah 

kepada pembebasan dari dosa oleh dan dalam Kristus. Maka sejarah keselamatan yang bermula 

dalam penciptaan terarah kepada satu tujuan, yaitu segala sesuatu yang diciptakan itu akan 

dipersatukan dalam Kristus sebagai kepala yang mengepalai tubuh yang mencakup seluruh jagat 

raya dan terdiri dari semua orang yang telah ditebus.
24

 

Karya penyelamatan Tuhan menyingkapkan suatu kebenaran di mana Yahweh 

mewahyukan diri sebagai Bapa yang menyelamatkan. Mulai dari panggilan Abraham, 

pengukuhan Israel sebagai umat Allah hingga penjelmaan Putera-Nya, Yahweh melaksanakan 

karya penyelamatan-Nya. Lewat penyelamatan itu Yahweh menyatakan diri-Nya kepada 

manusia bahwa Dialah satu-satunya  Tuhan yang menyelamatkan manusia. Dan pewahyuan itu 
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bersifat adikodrati, karena tidak dapat ditangkap dengan kemampuan akal budi melainkan hanya 

dengan budi yang diterangi oleh iman.
25

  

Dan di dalam Kristus pewahyuan diri Allah mencapai kepenuhannya, sebab Ia adalah 

gambar Allah yang tidak kelihatan (Kol. 1:15; bdk. 2 Kor. 4:4). Dia adalah yang sulung dan di 

dalam Dia semua orang diciptakan menurut gambar Allah (Kej. 1:27; Kol. 3:10; 2 Kor. 3:8). 

Kristus menyingkapkan misteri Allah dan menghantar semua orang ke dalam persekutuan cinta 

dengan Allah, di mana semua manusia dan segenap ciptaan mengambil bagian dalam sukacita 

Allah
26

 sebagaimana yang diharapkan pemazmur dalam madah pujiannya kepada Tuhan, 

“sesungguhnya, aku percaya akan melihat kebaikan TUHAN di negeri orang-orang hidup. 

Nantikanlah TUHAN! Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu! Ya, nantikanlah TUHAN. 

4.3  Kepercayaan kepada Tuhan Sebagai  Syarat 

 Salah satu rumusan hakekat manusia adalah manusia itu sebagai makhluk jasmani 

sekaligus rohani. Manusia mengenal dirinya tetapi sekaligus mengenal apa yang ada di luar 

dirinya. Dia mengenal dan bertemu dengan ”Yang Ilahi”. ”Yang Ilahi” itu bukan ”hal” atau 

”barang” tetapi ”sosok”, ”pribadi” yang mempunyai nama. Pribadi itu adalah Tuhan yang 

diyakini mempunyai kekuatan yang melampaui kekuatan manusia. Dalam penyelenggaraan-Nya 

manusia mengalami hidupnya dan pada Tuhan manusia mengarahkan diri dalam peziarahan 

hidupnya.
27

 Dalam hidup manusia untuk sampai pada Tuhan sebagai penyelamat, manusia 

dituntut untuk berjalan dalam satu rel yang dapat mendukungnya sampai pada tujuaan 

peziarahannya itu. Rel itu adalah merupakan syarat bagi manusia yang disebutnya sebagai 

hukum Tuhan (bdk. Mzm. 27:8). Tuhan dalam kehendak bebasnya telah menjanjikan rahmat dan 
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keamanan bagi setiap orang untuk memperolehnya namun dengan syarat setiap harus berada 

dalam hukum-Nya yakni berada dalam kehendak-Nya atau penyertaan-Nya.
28

 

 Dalam terang kepercayaan ini, para penyusun sejarah Pentateukh melihat bahwa seluruh 

sejarah, sejak awal memang berjalan menurut sebuah rencana, yaitu rencana Allah yang 

mempersiapkan dan menciptakan umat-Nya, menyelenggara dan menyelamatkan umat-Nya. 

Semuanya ini diperlihatkan dalam kita-kitab Pentateukh bahwa apa saja yang terjadi dahlu tidak 

terjadi secara kebetulan, akan tetapi dipimpin ke arah tertentu oleh Allah yang dipuja umat Israel. 

Hal yang nyata dapat terlihat dalam sejarah Bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Allah.
29

 

 Seperti yang telah terjadi pada bangsa Israel bahwa untuk mengalami sebuah kehidupan 

yang baik dan benar, Tuhan telah melukiskan kepada mereka jalan yang baik dan benar dalam 

hukum taurat melalui Musa. Orang yang mengimani Tuhan dan setia melakukan perintah-

perintah itu, dibebaskan bukan hanya dari wilayah perbudakan Firaun di Mesir tetapi juga dari 

segala macam kesewenang-wenangan dan kelaliman. Barangsiapa menaati perintah-perintah itu, 

menajdi orang merdeka yang hanya tunduk pada hak-hak asasi mansia dan bagi Dia yang 

menjamin hak-hak tersebut.
30

 

 Antara kasih Allah yang nyata dan tanggapan kasih umat haruslah menjadi satu kasih 

timbal balik. Kasih Allah adalah sebuah rahmat yang dianugerahkan secara cuma-cuma kepada 

manusia, namun kasih itu tidak bersifat paksaan bagi manusia. Kasih itu membutuhkan sebuah 

keputusan bebas dari manusia dalam kehendak bebasnya.
31
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 Dalam Mazmur 27, Daud dalam pengalaman pribadinya dapat menunjukkan sebuah 

keteladanan yang baik dalam hal ketaatannya  kepada Tuhan.  Bisa dikatakan bahwa Daud 

adalah seorang raja yang kuat dan perkasa dalam peperangan akan tetapi ia tidak dapat  

mengandalkan kekuatannya sendiri, ia pun mengarahkan serta mempercayakan diri sepenuhnya 

kepada Tuhan untuk menjadi penyelamat baginya, ´Tuhanlah terang dan keselamatanku”. 
32
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