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KATA PENGANTAR 

 

Buku ajar yang berjudul “Pemikiran Kristiani Mengenai Ketuhanan” 

ini diperuntukkan bagi mahasiswa peserta mata kuliah “Misteri Allah” 

(FTK 126/2 SKS/Semester 2) di Program Magister Filsafat Konsentrasi 

Filsafat-Teologi, STFT Widya Sasana Malang. 

Pentinglah dicatat bahwa di satu sisi pemikiran Kristiani mengenai 

ketuhanan tidak berasal dari sumber-sumber bukan Kristiani. Namun di 

sisi lain, perlu disadari pula bahwa dalam mengembangkan ajaran 

tentang ketuhanan, Gereja menggunakan pola pemikiran tertentu yang 

ada dalam lingkungan filosofis dan religius, supaya dengan bantuan 

konsep-konsep “pinjaman” itu Gereja dapat memberi ekspresi 

intelektual yang lebih jelas kepada imannya sendiri. 

Isi dari buku ini bermaksud menunjukkan “arah” ke pemahaman 

akan Allah. Sebagaimana kedudukan sebuah petunjuk, petunjuk sendiri 

bukan merupakan tujuan akhir perjalanan. Yang bersangkutan 

sendirilah yang harus berjalan menemukan tujuan akhir masa depannya 

yakni hidup di hadirat Allah. 

 

 

 

 

 

Malang, Januari 2016 

 

Dr. Antonius Denny Firmanto, M.Pd 
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RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 

 

Program Studi : Magister Filsafat 

Nama matakuliah : Teologi Dogmatik Misteri Allah 

Kode matakuliah : FTK 126  

Beban studi  : 2 SKS 

Dosen Pengampu : Dr. Antonius Denny Firmanto, M.Pd. 

Semester  : Semester II 

 

Capaian Pembelajaran : 

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa pascasarjana dapat 

menafsirkan dan memberi penilaian terhadap isi misteri Allah 

sebagaimana diajarkan dalam Kitab Suci, Bapa-bapa Gereja, Ajaran 

Gereja, dan ahli-ahli teologi Kristiani. 

 
No. Capaian 

Pembelajaran 

Indikator Materi 

Pembelajaran 

Pengalaman 

Belajar/ 

Kegiatan 

Belajar 

Alo-

kasi 

Wak-

tu 

1 Mahasiswa 

mampu 

memahami 

prinsip-prinsip 

keilmuan (C2) 

Mahasiswa 

mampu 

memahami 

prinsip-

prinsip 

keilmuan(C2) 

1. Hermeneutika 

tentang “Allah” 

2. Pengenalan akan 

“Allah” 

Ceramah 

Studi Kasus 

Studi 

Lapangan 

 

4 x 50’ 

2 Mahasiswa 

mampu 

memahami 

prinsip-prinsip 

kontekstualisas

i (C2) 

Mahasiswa 

mampu 

memahami 

prinsip-

prinsip 

kontekstualis

asi (C2) 

3. Biblika: “Allah” 

dalam 

pengalaman dan 

tradisi Kristiani 

4. Biblika: Inkarnasi 

5. Biblika: 

Sengsara-wafat-

kebangkitan 

Yesus 

6. Patristika: 

Refleksi 

mengenai 

“Allah” 

7. Patristika: 

Refleksi 

mengenai 

“Allah” 

Ceramah 

Studi Kasus 

Studi 

Lapangan 

 

10 x 

50’ 

3 Mahasiswa Mahasiswa 8. Refleksi Abad Ceramah 6 x 50’ 



iii 

 

No. Capaian 

Pembelajaran 

Indikator Materi 

Pembelajaran 

Pengalaman 

Belajar/ 

Kegiatan 

Belajar 

Alo-

kasi 

Wak-

tu 

mampu 

memahami 

proses 

berteologi (C2) 

mampu 

memahami 

proses 

berteologi 

(C2) 

Pertengahan 

mengenai 

“Allah” 

9. Magisterium 

Katolik  

mengenai Allah 

10. Perspektif 

relasional dari 

Tritunggal yang 

Mahakudus 

Studi Kasus 

Studi 

Lapangan 

 

4. Mahasiswa 

mampu 

mengimpleme

ntasikan 

teologi tentang 

Allah ke 

bidang teologi 

yang lain 

Mahasiswa 

mampu 

mengimple-
mentasikan 

teologi 

tentang Allah 

ke bidang 

teologi yang 

lain 

11. Trinitas-misteri 

Paskah-

Soteriologi 
12. Trinitas dan 

Gereja 
13. Trinitas dan 

Penciptaan 
14. Trinitas dan 

Agama-agama 

Ceramah 

Studi Kasus 

Studi 

Lapangan 

 

8 x 50’ 
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PETUNJUK PENGGUNAAN BUKU AJAR 

 

1. Buku ini dirancang dan ditulis untuk mahasiswa karena itu perspektif 

pembelajaran yang diajukan oleh buku ini adalah “student centered 

learning”. Buku ajar ini digunakan oleh dosen dan mahasiswa dalam 

proses perkuliahan. 

2. Buku ini menjelaskan tujuan instruksional. 

a. Standar Kompetensi: Mahasiswa bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius 

b. Capaian Pembelajaran: 

1). Mahasiswa memahami bahwa problem ketuhanan menyatakan 

problem kemanusiaan. 

2). Mahasiswa memahami bahwa pemahaman mengenai 

pernyataan diri ada Allah dipengaruhi oleh konteks. 

3). Mahasiswa memahami bahwa pengenalan akan Allah 

bersumber dari pengalaman manusia yang direfleksikan. 

4). Mahasiswa memahami bahwa penggambaran mengenai Allah 

bersifat analogis. 

5). Mahasiswa memahami bahwa gagasan Allah Tritunggal 

menyatakan kehidupan personal intra-trinitaris dari Allah. 

6). Mahasiswa memahami bahwa perkembangan historis mengenai 

konsep Allah Tritunggal menyatakan adanya proses menuju 

kematangan alur pikir para teolog Kristiani. 

7). Mahasiswa memahami bahwa Roh Kudus adalah dominus et 

vivicantem. 

3. Penyajian bahan ajar disampaikan secara sistematis menurut urutan 

capaian pembelajaran. Karena itu, di setiap materi perkuliahan, 

urutan penyajian informasinya adalah: 

a. Standar Kompetensi 

b. Capaian Pembelajaran 

c. Materi Pembelajaran 

d. Rangkuman  

e. Glossarium 

f. Tugas Terstruktur 

g. Tugas Mandiri 

4. Materi pembelajaran memuat box “Refleksi” dan “Gambar Tokoh”. 
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a. Keberadaan box “Refleksi” dan “Gambar Tokoh” di dalam materi 

pembelajaran mendorong mahasiswa untuk mempraktikkan 

pendekatan pembelajaran “Inquiry Relective”.  

b. Pernyataan atau pertanyaan yang dikemukakan oleh box “Refleksi” 

mengundang tanggapan personal dari mahasiswa (jawaban dengan 

menggunakan rumusan/ungkapan kata-kata sendiri). Dengan 

memberikan jawaban menurut rumusan sendiri, mahasiswa 

diharapkan dapat masuk ke dalam persoalan yang diajukan dalam 

perkuliahan tatap muka tersebut. Dengan mendiskusikannya 

dengan teman, mahasiswa diharapkan dapat berlatih 

mendengarkan dan memperhatikan ide atau gagasan dari sejawat 

mahasiswa. 

c. Setelah melihat “Gambar Tokoh”, mahasiswa didorong untuk 

mengadakan studi mendalam melalui penelusuran internet 

ataupun kepustakaan perihal gagasan atau ide yang dikemukakan 

oleh si tokoh. 

5. Keberadaan tugas terstruktur dan tugas mandiri menunjukkan 

aktivitas mahasiswa dalam kerangka pengertian dari isi 1 SKS yang 

berarti mahasiswa mengikuti 50 menit tatap muka, mahasiswa 

mengerjakan tugas terstruktur selama 60 menit,  dan mahasiswa 

melakukan aktivitas mandiri selama 60 menit entah untuk membaca, 

berefleksi, menuliskan ide, atau membuat pertanyaan yang dapat 

diajukan sebagai bahan diskusi. 

6. Glossarium berisi gagasan pokok atau ide penting dari sebuah 

ungkapan atau kata.  

7. Keberadaan indeks nama dan tema adalah untuk membantu mahasiswa 

menemukan dengan segera “nama tokoh” atau “gagasan/ide” dalam 

materi pembelajaran.  
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Perkuliahan Tatap Muka I-II 

PENGANTAR KE PEMIKIRAN KRISTIANI 

MENGENAI KETUHANAN 

 

1. Standar Kompetensi: Mahasiswa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. 

2. Capaian Pembelajaran:Mahasiswa memahami bahwa problem ketu-

hanan menyatakan problem kemanusiaan. 

3. Uraian Materi Pembelajaran 

3.1 Hermeneutika Mengenai Allah 

Hermeneutika adalah metode penafsiran. 

Hermeneutika mengenai Allah berarti sebuah 

penelaahan konsep iman “Allah” yang tetap 

setia pada sumber pengenalan (Alkitab, Tradisi, 

dan Magisterium) tetapi juga tidak melampaui 

realitas hidup manusia. Hermeneutika  mengisi/ 

memberikan pemahaman mengenai isi “kabar 

gembira.” 

Konteks menjadi satu bagian dalam 

keseluruhan pesan yang dibawa oleh “konsep-

konsep” tertentu mengenai iman. Pemikiran dualisme sering 

mendorong seseorang bertanya: “bagian manakah yang tetap dan 

bagian manakah yang dapat berubah?” Pemikiran ini memuat logika 

berpikir seolah-olah jika bagian yang tetap yang ditampilkan maka kita 

menemukan rumus saripatinya. Jalan berpikir seperti itu melepaskan 

kehidupan iman dari dinamika hidup manusiawi. Jalan berpikir itu 

memang menghasilkan “konsep baku,” namun konsep-konsep itu tidak 

akan bermakna bagi hidup manusia sehari-hari. 

Dalam hal ini, hermeneutika bertugas menyampaikan 

“kebermaknaan” Allah bagi kehidupan manusia zaman sekarang 

berdasarkan teks-teks Kitab Suci yang menjadi norma hidup iman dan 

yang konteks pembentukannya jelas-jelas berbeda dari konteks masa 

kini. Sebagi contoh: kristologi Perjanjian Baru dan kristologi Kalsedonia, 

yang merupakan interpretasi dari interpretasi tentang Kristus dalam 

Kitab Suci, ditujukan kepada masyarakat dengan konteks sosial dan 

dunia pemikiran yang berbeda. Meski demikian kedua kristologi itu 

mengandung kesaksian atas “fakta iman” yang sama, yaitu Yesus 

Kristus orang Nazaret yang “disalibkan, wafat, dimakamkan, dan 
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bangkit pada hari ketiga.” Lalu bagaimana rumusan kita pada masa kini 

atas “fakta-fakta” iman tersebut? Dalam mencari jawaban itu kita terikat 

pada teks Kitab Suci dan Tradisi sebagai sebuah norma untuk 

penafsiran saat di-“baca” ulang dalam situasi masa sekarang dan aneka 

kemungkinan masa mendatang yang terkait. 

“Pengungkapan” penafsiran memerlukan “bahasa” sebagai media 

penyampainya. Jika isi penafsiran merupakan “apa yang dimaksudkan” 

dan bahasa merupakan “apa yang dikatakan,” maka ortodoksi 

[=kesetiaan kepada norma] sebuah penafsiran terletak pada kesesuaian 

antara “apa yang dimaksudkan” orang kristiani pada zaman ini dan 

“apa yang dimaksudkan” sepanjang sejarah kekristianian. 

Pembedaan mengenai “apa yang tidak dapat berubah” dan cara 

penyampaiannya, yang dapat berubah, membantu kita untuk 

mengetahui arti penting keberadaan hermeneutika. Gereja menentukan 

objektivitas penafsiran. Namun, proses pengkajian dan pengujian 

sebuah penafsiran di tengah kehidupan Gereja dalam perjalanan waktu 

seringkali melahirkan sebuah masalah. 

Masalah itu muncul sebagai akibat keberadaan penafsiran baru. 

Penafsiran baru menempatkan Gereja pada situasi transisi antara 

interpretasi lama dan 

interpretasi baru ketika 

belum ada kepastian 

apakah intepretasi baru 

benar-benar sesuai dengan 

inti ajaran iman atau tidak. 

Situasi demikian seringkali 

membuat seseorang atau Jemaat kehilangan kesabaran dan bersikukuh 

untuk mempertahankan interpretasi lama. Sekali lagi, dalam situasi 

“kukuh” ini, kehidupan iman akan kehilangan dinamikanya. Dalam 

konteks ini, pewahyuan bagi orang kristiani adalah “proses” pengenalan 

atas apa yang sudah dikaruniakan ke dalam hidup manusia. Pewahyuan 

adalah “tujuan” sedangkan dalam diri orang percaya pewahyuan 

adalah “peristiwa.” 

Ada tiga aspek hermeneutika sejarah. Hal ini penting kita ketahui 

karena teks ditulis di masa lampau dengan konteks dan zamannya yang 

berbeda dengan masa sekarang sehingga apabila kita melakukan 

hermeneutika terhadap suatu teks kita juga harus memandang dari 

hermeneutika sejarah. 

REFLEKSI 
Hermeneutika membantu kita yang 
ada di masa sekarang untuk 
memahami iman Kristiani yang 
bersumber dari pengalaman masa lalu 
agar kita bisa menatap masa depan. 
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Aspek yang pertama adalah “jarak waktu.” Suatu teks yang kita 

analisis adalah suatu teks masa lampau yang kita lihat di masa 

sekarang. Kita sendiri juga berada dalam konteks dan zaman sekarang. 

Perbedaan antara jarak saat teks ditulis dan kita saat ini bukanlah masa 

yang kosong. Masa itu diisi oleh keberlanjutan tradisi. Karena 

perbedaan jarak inilah kita bisa melihat teks masa lampau ini sebagai 

teks masa lampau dan bukan teks masa sekarang. Memang ada orang-

orang yang tergoda untuk merekonstruksi masa lampau tetapi masa 

lampau tetaplah masa lampau dan tidak mungkin direkonstruksi. 

Pemahaman akan suatu teks tradisional baru akan terjadi apabila 

makna teks tersebut diaplikasikan di masa kini. Penekanan pada 

aplikasi teks di masa kini ini jauh lebih penting daripada pemahaman 

teks atas teks itu sendiri (teks awali). Demikian pula untuk pemahaman 

suatu teks dalam Kitab Suci misalnya tentang ajaran “tidak boleh 

menceraikan”. Pemahaman literal akan teks akan menunjukkan bahwa 

laki-laki tidak boleh menceraikan isterinya, sedangkan isteri boleh 

menceraikan suaminya karena Mat 19:1-9 mengatakan demikian. 

Padahal teks tersebut ditulis dalam konteks Yahudi masa itu dimana 

perempuan tidak mungkin menceraikan suaminya. 

Aspek kedua adalah faktor masa kini dan masa lalu tersebut ada 

dalam kerangka janji. Hermeneutika baru umumnya bersifat satu sisi 

karena mereka hanya mempertimbangkan kemungkinan eksistensi 

manusia yang telah terwujud dan tidak melihat kemungkinannya di 

masa mendatang. Setiap penafsiran akan masa lampau dalam terang 

masa kini membuka masa depan dan terarah kepadanya. Masa depan 

itu memang tidak diintepretasikan tetapi perlu direalisasikan dan 

membawa sesuatu yang baru. Masa depan inilah yang dimaksud 

dengan janji. Dengan demikian dogma merupakan pernyataan dari 

realisasi historis yang baru. Ini berarti bahwa iman dan dogma 

menunjukkan suatu masa depan yang harus diwujudkan dalam harapan 

dan oleh sebab itu tidak dapat hanya menjadi objek kontemplasi tetapi 

suatu tugas untuk dilakukan. 

Aspek ketiga adalah kesadaran akan waktu. Kesejarahan manusia 

bukanlah sekedar kesementaraan yang dihidupi tetapi juga melibatkan 

kesadaran akan waktu. Kesadaran akan waktu membuat manusia dapat 

melampaui kesementaraan yang dihidupinya. Tapi ini bukan berarti 

manusia dapat melampaui waktu melainkan hal ini membuka 

kesementaraan manusia. Masa lalu ada dalam masa sekarang dan 
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sedang menuju ke masa depan. Demikian pula sebaliknya masa depan 

melalui masa sekarang dan tercermin dalam masa lampau. Di sini 

tampak aspek permanensi, identitas diri yang dinamis yang tidak dapat 

diekspresikan dalam dirinya sendiri. 

 

3.2 “Allah” Sebagai Permasalahan 

Isi dari sebutan “Allah” tidak dapat kita berikan secara sepintas lalu. 

Pertanyaan mengenai jati diri “Allah”: bukanlah pertanyaan tunggal 

yang dapat dijawab dengan jawaban ”Ya”atau ”Tidak”; bukanlah 

pertanyaan mengenai sebuah objek definitif, melainkan sebuah 

pertanyaan mengenai pengalaman atas peristiwa yang mengalir dalam 

arus zaman; bukanlah pertanyaan yang mengandung jawaban sebagai 

tujuannya: jawaban melahirkan pertanyaan baru. 

Jawaban atas pertanyaan akan jati diri Allah terkait dengan asal dan 

tujuan keberadaan manusia. Apabila direnungkan lebih dalam, maka 

dapat disadari bahwa pembicaraan 

tentang Allah ini sebenarnya pembicaraan 

tentang diri manusia sendiri. Sejarah 

menunjukkan bahwa manusia meletakkan 

dasar serta tujuan dari hidup dan 

dunianya pada Allah. Akibatnya ketika 

peran Allah diambil dari hidup dan dunia 

manusia, maka manusia dan dunia 

menjadi tanpa dasar dan tanpa tujuan. Segalanya menjadi tanpa arti. Ia 

baru merasa penuh dan utuh apabila ia dapat memperoleh jawaban atas 

makna eksistensi dirinya dan eksistensi realitas yang ada. 

 

3.2.1 Tobit: Allah Akan Menunjukkan Jati Diri-Nya Jika Kita 

Menempuh ”Jalan Kebenaran” 

Sekali lagi, siapakah Allah? Memang lebih mudah berbicara soal 

Allah dari sudut pandang iman, tetapi tidak semua orang dapat menjadi 

puas dan benar-benar mengerti tentang Allah dengan sudut pandang 

yang demikian, khususnya mereka yang sangat menekankan 

rasionalitas atas segala sesuatu. Mungkin cara yang dapat digunakan 

adalah berbicara tentang Allah dengan melihat bagaimana tradisi 

berbicara tentang Allah. 

Kitab Tobit agaknya ditulis sekitar tahun 200 SM. Kitab Tobit 

mengajak para pembaca supaya melihat penyelenggaraan ilahi yang 

REFLEKSI 
Manusia mencari 
kepenuhan dirinya 
dengan mengajukan 
pertanyaan-pertanyaan 
akan keberadaan 
dirinya dan dunianya. 
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berkarya dalam hidup sehari-hari dan betapa dekatnya Allah yang 

penuh belas kasihan:  

“Aku, Tobit menempuh jalan kebenaran dan kesalehan seumur 

hidupku dan banyak melakukan kebajikan kepada para saudara 

dan segenap bangsaku yang bersama dengan daku telah 

berangkat ke pembuangan, ke negeri Asyur ke kota Niniwe” 

(Tob 1:3). 

Dengan mengatakan hidup “menempuh jalan kebenaran,” Tobit 

berpendapat bahwa cara hidup yang pantas adalah cara hidup sesuai 

dengan hukum Taurat. Kesalehan Tobit bukannya terutama 

merenungkan dan mengaji hukum Taurat (bdk. Mzm 119), melainkan 

mengamalkannya. Gambar mengenai amal kebajikan itu dirupakan oleh 

penulis Kitab Tobit dalam pesan-pesan kepada Tobia sebelum dia 

disuruh oleh ayahnya pergi menemui Gabael di negeri Media. Inilah 

cara hidup “menempuh jalan kebenaran”: 

“Nak, apabila aku sudah mati nanti, kuburkanlah aku 

sebagaimana mestinya. Hormatilah ibumu dan jangan 

kautinggalkan sepanjang umur hidupnya. Lakukanlah apa yang 

menyenangkan hatinya dan jangan hatinya kausedihkan dengan 

kelakuanmu. 

Ingatlah, nak, 

bahwa oleh 

karena engkau 

telah 

ditanggungnya 

banyak bahaya, 

yaitu waktu engkau masih dalam kandungannya.... Nak, 

ingatlah juga kepada Tuhan; sepanjang umur hidupmu jangan 

sampai berdosa dan melanggar perintah-perintah-Nya. 

Hendaklah berbuat baik sepanjang hidupmu dan jangan 

menempuh jalan kelaliman. Sebab orang yang menjalankan 

kebenaran akan berhasil dalam segala usahanya, sebagaimana 

halnya dengan semua orang yang berbuat baik... Janganlah upah 

orang manapun yang bekerja padamu sampai bermalam 

padamu.... Apabila engkau mengabdi kepada Allah, niscaya 

engkau mendapat ganjaran. Berjaga-jagalah, nak, dalam segala 

pekerjaanmu dan hendaklah berlaku sebagai seorang yang 

terdidik baik dalam segenap tingkah lakumu. Apa yang tidak 

REFLEKSI 
Berilah sedekah dari harta milikmu. Matamu 
jangan menyesal apabila engkau memberikan 
sedekah. Muka jangan kaupalingkan dari 
seorang miskin, niscaya wajah  tidak akan 
dipalingkan darimu (Tob 4:7). 
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kausukai sendiri, janganlah kauperbuat kepada siapapun” (Tob 

4:3-14). 

Tobit bertekun dalam “takut akan Allah.” Namun, suatu hari ia tertimpa 

nasib malang. Tobit bercerita: 

“Aku membasuh diriku, lalu pergi ke pelataran rumah dan tidur 

di dekat pagar temboknya. Mukaku tidak tertudung karena 

panas. Aku tidak tahu bahwa ada burung pipit di tembok tepat 

di atas diriku. Maka jatuhlah tahi hangat ke dalam mataku. 

Muncullah bintik-bintik putih. Akupun pergi ke tabib untuk 

berobat. Tetapi semakin aku diolesnya dengan obat, semakin 

buta mataku karena bintik-bintik putih itu, sampai buta sama 

sekali” (Tob 2:9-10). 

Pada kondisi itu, istri Tobit menyampaikan pertanyaan yang diajukan 

banyak orang masa kini: “Dimana gerangan kebajikanmu? Dimana 

amalmu itu?” (Tob 2:14). Istri Tobit menanyakan jati diri dan kehadiran 

Allah dalam tata dunia. Ia menanyakan “harga manusia” di depan mata 

Allah. Ia seolah-olah berdiri menanyakan kehilangan-kehilangan yang 

telah kita alami. Ia mengendapkan semua konflik batin tersembunyi 

yang ada pada kita semua berkenaan dengan Allah dan jati diri-Nya: 

“Sudah ketahuan juga gunanya bagimu” (Tob 2:14). 

 

3.2.2 Ayub: Allah Sendiri Akan Menyingkap Jati Diri-Nya  

Jauh sebelum penulisan Kitab Tobit, penulis Kitab Ayub sudah 

merenungkan permasalahan yang dibawa oleh Kitab Tobit. Dikisahkan, 

sekali peristiwa adalah seorang hamba Allah yang bernama Ayub. Ia 

kaya dan bahagia. Ia terus menerus terbentur pada rahasia Allah yang 

memang adil, namun menimpakan kemalangan pada orang benar. 

Ayub tidak dapat memecahkan masalah itu dan meraba-raba dalam 

kegelapan. Istrinya menambah bebannya dengan bertanya secara sinis: 

“Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu?” (Ayb 2:9). Dalam 

kebingungannya, ia mengalami krisis: 

“Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir, atau binasa waktu 

aku keluar dari kandungan? Mengapa pangkuan menerima aku; 

mengapa ada buah dada, sehingga aku dapat menyusu?” (Ayb 

3:11-12). 

Kemudian, datanglah tiga orang sahabat Ayub, yaitu: Elifas, Bildad, 

dan Zofar. Mereka datang melawat untuk mengucapkan belasungkawa 

dan menghibur Ayub (Ayb 1-2). Dalam tiga rangkaian percakapan (Ayb 
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3-14,15-21,22-27), Ayub serta teman-temannya berturut-turut 

mengemukakan pendapat masing-masing mengenai keadilan Allah. 

Elifas, sesuai dengan umurnya yang sudah lanjut, berbicara 

berdasarkan pengalaman: “Sesungguhnya, berbahagialah manusia yang 

ditegur Allah; sebab itu janganlah engkau menolak didikan Yang 

Mahakuasa” (Ayb 5:17). Elifas menyatakan pendapat bahwa Ayub 

menderita karena ia telah berdosa. Namun, Ayub membantahnya:  

“Aku akan melompat-lompat kegirangan di waktu kepedihan 

yang tak kenal belas kasihan, sebab aku tidak pernah 

menyangkal firman Yang Mahakudus” (Ayb 6:10). 

Ayub mempertahankan diri bahwa ia tidak bersalah meskipun ia tidak 

mengerti mengapa hidup penuh kepedihan selalu terjadi di muka bumi. 

Berdasarkan keyakinannya bahwa ia tidak bersalah, Ayub bersikeras 

menolak hubungan antara dosa pribadi dan penderitaannya. Ia tidak 

mengerti mengapa ia tidak beroleh pahala atas perbuatan-perbuatannya 

yang benar. Dengan percuma saja Ayub mencari-cari makna 

penderitaannya. Akhirnya dengan nekad, ia berjuang untuk 

menemukan Allah yang sedang “bersembunyi”: “Aku hendak berbicara 

dengan Yang Mahakuasa, aku ingin membela perkaraku di hadapan 

Allah” (Ayb 13:3). Ayub nekad mencari Allah karena ia yakin bahwa 

Allah adalah baik: 

“Aku tahu: Penebusku hidup, dan akhirnya Ia akan bangkit di 

atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa 

dagingpun aku akan melihat Allah, yang aku sendiri akan 

melihat memihak kepadaku; mataku sendiri menyaksikan-Nya 

dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu” 

(Ayb 19:25-27). 

Akhirnya, Ayub harus menerima keterbatasan akal budinya. Ia tidak 

memahami apa-apa. 

 

3.2.3 Hamba Tuhan yang Menderita 

Ada empat nyanyian “Hamba Tuhan” (Yes 42:1-7; 49:3-6; 50:4-11; 

52:13-53:12). Nyanyian “Hamba Tuhan” yang ke empat membicarakan 

lebih jauh penderitaan yang dialami oleh Hamba itu (bdk. Mzm 22).  

“Banyak orang akan tertegun melihat dia – begitu buruk 

rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan 

seperti anak manusia lagi.... Ia tidak tampan dan 

semaraknyapun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan 
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rupapun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan 

dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang 

biasa menderita kesakitan; ia sangat dihina, sehingga orang 

menutup mukanya terhadap dia... Dia dianiaya, tetapi tidak 

membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti 

anak domba yang dibawa ke pembantaian; seperti induk domba 

yang kelu di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia 

tidak membuka mulutnya” (Yes 52:14; 53:2-3.7). 

Dengan sabar hati, Hamba itu menanggung banyak penderitaan. 

 

3.3 Kemanusiaan Sebagai Inti Permasalahan 

Apabila direnungkan lebih dalam, maka 

dapat disadari bahwa pembicaraan tentang 

Allah ini sebenarnya pembicaraan tentang diri 

manusia sendiri. Jawaban atas pertanyaan-

pertanyaan akan Allah ini terkait dengan 

situasi dasar manusia. Descartes: “Aku 

berpikir maka aku ada.” Pandangan-

pandangan Descartes bercirikan subjektivisme, 

yaitu berpusat pada aku. Manusia telah 

menjadi tuan atas dirinya sendiri. Paham 

subjektivisme, yang mengukur segala sesuatu 

dari sudut pandang manusia.Pada masa kini 

di mana banyak penemuan-penemuan baru sehingga hal-hal yang 

dahulu dianggap misteri kini dapat dijelaskan secara rasional. Dunia 

modern ini benar-benar menjadi dunia yang otonom: ia ada dari dirinya 

sendiri. 

Ateisme adalah istilah modern yang menunjuk kepada mereka yang 

menolak Allah sebagai yang ilahi. Dari definisi tersebut dapat dikatakan 

bahwa tidak ada masyarakat primitif yang ateis karena semua 

masyarakat primitif mengakui adanya kuasa ilahi yang tertinggi, entah 

wujud dan bentuknya penyembahannya bagaimana.  

a. L. Feuerbach: Ia mengatakan bahwa Allah itu adalah cermin manusia. 

Allah adalah hasil pemikiran manusia akan sesuatu yang ideal. 

b. K. Marx: Marx berpendapat bahwa agama adalah buatan manusia. 

Agama adalah proyeksi manusia yang membutuhkan pelindung. 

 

 Descartes (1596-1650) 
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c. Nietzche: Ia mengatakan bahwa Allah itu adalah bayangan yang 

menaungi manusia. Agar dapat berhasil dan bebas dari bayangan 

tersebut, manusia perlu mengalahkan bayangan tersebut. 

 

3.4 Allah Dikenal Dalam Relasi Interpersonal 

Kitab Suci Perjanjian Lama mengatakan bahwa hanya orang-orang 

yang bodoh saja yang mengatakan tidak ada Allah (bdk. Mzm 14:1; 10:4; 

36:2). Alasannya adalah karena Allah mengatur segalanya dan segala 

keindahan ciptaanNya menunjukkan Allah (bdk. Keb 13:5). Perjanjian 

Baru mendukung pernyataan tersebut dengan mengatakan bahwa orang 

yang berhati buruklah yang tidak dapat melihat Allah (bdk. Rom 1:20) 

dan oleh sebab itu mereka menyembah berhala (bdk. Rom 1:23; Gal 4:8). 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

menurut Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, 

ateisme adalah segala bentuk penolakan 

terhadap Allah yang benar dan oleh sebab itu 

memuat juga pemujaan berhala yang 

mengabsolutkan apa yang terbatas. Para Bapa 

Gereja memperluas arti ateisme dengan 

membandingkannya politeisime. Sedangkan 

Skolastik menyatakan bahwa Allah dapat 

dikenali secara implisit dari setiap tindakan 

untuk mengetahui. Manusia dapat mengerti 

tentang eksistensi Allah dengan kodratnya 

tetapi pengetahuan tentang Allah sebagai penyelamat manusia itu 

melebihi kemampuan manusia. 

Ateisme modern menempatkan teologi pada posisi yang sulit. 

Teologi seolah-olah ditelanjangi dan tidak lagi bisa berkomunikasi 

dengan umatnya. Untuk menghadapi ateisme modern teologi pada 

paruh kedua abad ke-19 dan paruh pertama abad ke-20 mendasarkan 

argumentasinya pada Kitab Suci, ajaran Bapa Gereja dan teologi 

Skolastik serta teologi modern. Gayanya adalah apologetis dan berusaha 

menunjukkan bahwa agama itu rasional dan masuk akal. 

Konsili Vatikan II membuka babak baru antara Gereja dan Ateisme. 

Ada tiga wujud upaya dialog tersebut: 1). ada usaha membedakan 

berbagai fenomena ateisme; 2). Gereja melihat ke dalam dirinya sendiri; 

dan 3). ada tekanan baru dalam menjelaskan tentang Allah, dahulu dari 

segi pengetahuan tentang Allah, kini melalui pengalaman akan Allah.  

 
Karl Rahner 
(1904-1984) 
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Rahner mengungkapkan ke-4 kemungkinan ketika orang mengalami 

pengalaman akan Allah tersebut: 1). Ia menafsirkan keterkaitan 

transendental secara kategoris sebagai teisme dan menerimanya dengan 

keputusan bebas; 2). Ia menafsirkan keterkaitan transendental secara 

kategoris sebagai teisme dan menolaknya dengan keputusan bebas; 3). 

Ia menerima keterkaitan transendentalnya tetapi menafsirkannya 

dengan salalh sehingga akhirnya ia menolak konsep tentang Allah; 4). Ia 

menolak kesadarannya dan mengabaikan keterkaitan transendentalnya 

antara dirinya dengan Allah. Dengan memperhatikan keempat jenis 

bagaimana orang memaknai pengalamannya akan Allah, dialog antara 

Gereja dan ateisme dapat berjalan dan berguna secara signifikan.  

Tentang hubungan dialektis antara kekristianian dan ateisme, Barth 

mengatakan bahwa Allah itu adalah sesuatu yang 

kontras dan sangat berbeda dari manusia. Yang 

ilahi bukanlah yang manusiawi. Sedangkan Jürgen 

Moltmann mengusulkan suatu cara yang berbeda 

dari sebelumnya yang lebih menekankan teologi 

kodrat. Ia mengatakan bahwa titik awal dialog 

dengan ateisme adalah pengalaman salib Yesus 

sebagai dasar dan kritik teologi Kristiani. Dengan 

meninggalkan pembahasan mengenai Allah teistik 

menurut teologi kodrat, Moltmann berbicara 

tentang ateisme kristiani. Titik awal ini bukanlah 

bersifat analog tetapi dialektik. Dari peristiwa salib, suatu keadaan 

tanpa Allah, orang diajak untuk mengenal Allah. Jadi dari memulai 

penjelasan tentang kematian Allah di salib, ateisme diajak ke realitas 

Allah. 

Memang apabila kita menggunakan teori-teori teologi, mendekati 

Allah dari segi iman, kita tidak akan dapat berdialog dengan para ateis. 

Namun apabila kita mendekati Allah dari hidup manusia dan hal-hal 

lain secara rasional maka Allah dapat didialogkan dengan mereka yang 

tidak seiman atau bahkan ateis. Memang ada bahayanya, orang bisa 

jatuh pada pemikiran bahwa Allah tidak dapat ada tanpa ada relasi 

dengan yang lain. Allah tergantung pada relasinya dengan yang lain.  

 

 

 

 

 
J. Moltmann(1926-) 
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3.5 Allah yang Dikenalkan oleh Yesus Kristus  

Iman Kristiani mengakui Allah tetapi bukan sembarang Allah.Yang 

diakui adalah Allah dari Yesus Kristus, Allah yang adalah Bapa Tuhan 

kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu pertanyaan tentang Allah tidak dapat 

dipisahkan dari pertanyaan tentang Yesus Kristus dan karya penebusan-

Nya. Dan tentunya karena penebusan-Nya ditunjukkan melalui 

penderitaan, maka pertanyaan tentang Allah juga tidak dapat 

dilepaskan dari penderitaan manusia. 

Yesus mewartakan keselamatan. Kisah Para Rasul menyatakan 

bahwa Yesus adalah Sang Mesias. Yesus adalah pemenuhan harapan 

Mesianis Perjanjian Lama. Harapan Mesianik ini mengatakan bahwa 

Mesias adalah putera Daud dan nabi. Harapan apokaliptik ini terpenuhi 

dalam diri Yesus. Melalui Dia, Allah mendirikan KerajaanNya di dunia. 

Dalam Perjanjian Baru, Yesus mewartakan Kerajaan Allah dan bukan 

diri-Nya sendiri. Yesus lebih menekankan ke-Bapa-an Allah dan nilai 

tinggi jiwa manusia. Ia lebih mengajar tentang doktrin Allah, eskatologi 

serta etika. Oleh sebab itu ungkapan iman kristologis tidak tampak pada 

pribadi Yesus sebelum kebangkitan-Nya. Gelar Mesias, Hamba Allah, 

Penyelamat, atau Putera Allah diberikan kepada Yesus setelah 

kebangkitan-Nya. 

Segera setelah wafat Yesus, Perjanjian Baru mengungkapkan bahwa 

Yesus adalah Putera Allah setelah kebangkitan dan kenaikan-Nya. Ia 

yang mengambil rupa hamba adalah Putera yang dikirim oleh Allah ke 

dunia. Paulus dalam surat-suratnya menekankan peran sentral Putera 

Allah ini. Demikian pula pembukaan Injil Yohanes yang menyatakan 

bahwa Yesus adalah Sang Sabda yang menjelma. Injil Yohanes diakhiri 

dengan ungkapan “Ya Tuhanku dan Allahku.” 

Dalam sejarah teologi dan dogma, terjadi perdebatan yang seru 

tentang siapa Yesus Kristus ini. Namun akhirnya melalui Konsili Nikea 

Konstantinopel ditetapkan rumusan yang benar tentang siapa Yesus 

Kristus tersebut. Ia adalah Putera Allah. Interpretasi teologis atas ke-

Putera-ilahi-an Yesus Kristus mengungkapkan dua hal berikut: 1). 

Kristologi logos: Yesus adalah Sabda Allah yang menjelma menjadi 

manusia untuk menebus dosa manusia. Dasarnya adalah prolog Injil 

Yohanes yang kemudian diikuti oleh berbagai ajaran Bapa Gereja; dan 

2). Kristologi kenosis: Yesus adalah Allah yang mengosongkan diriNya 

dan mengambil rupa hamba. Pandangan ini didasarkan pada 

pandangan bahwa Injil adalah kisah sengsara Yesus yang mendapat 



 

12 

 

prolog yang panjang. Jadi inti Injil adalah kisah sengsara dan bukannya 

kisah yang lain. Kesengsaraan yang dialami Yesus menunjukkan 

pengosongan diri Allah. 

 

4. Rangkuman 

Hermeneutika mengenai Allah sebagai sebuah metode mempunyai arti 

penting karena “keberadaan” Allah sampai kepada manusia zaman ini 

sudah aneka “penyaringan” berupa interpretasi para penulis Kitab Suci. 

Pemahaman ini menghantar kita kepada sebuah pemahaman bahwa 

“citra diri” Allah selalu berada di dalam “konteks” ruang dan waktu 

dari seorang pelak di zaman tertentu. Eksistensi seseorang di masa lalu 

dan harapannya di masa mendatang turut menentukan dalam proses 

hermeneutika ini.  

 

5. Glossarium 

• hermeneutika: ilmu menafsirkan 

• ortodoksi: kesetiaan kepada norma/azas dasar 

• atheisme: gagasan yang menyatakan bahwa keberadaan Allah 

tidak ada 

• konteks: situasi yang melingkupi 

• kristologi logos: Yesus adalah Sabda Allah 

• kristologi kenosis: Yesus adalah Allah yang mengosongkan diri-

Nya 

 

6. Tugas Terstruktur 

a. Diskusi Kelompok 

Berdasarkan pemahamanmu mengenai materi pembelajaran di 

atas, diskusikan jawaban pertanyaan di bawah ini bersama dengan 

tiga orang rekanmu. Buatlah presentasi untuk jawaban 

kelompokmu di depan kelas. 

1). Apa yang dimaksud “Hermeneutika tentang Allah”? 

2). Apa tanggapanmu terhadap “Hermeneutika tentang Allah”? 

3). Apa implementasi dari “Hermeneutika tentang Allah”? 

b. Mempelajari Isi Buku 

Buatlah rangkuman buku: John F. Haught, What is God, New York: 

Paulist Press, 1986, hlm. 115-132. Tugas dikerjakan secara pribadi 

dan dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. 
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7. Tugas Mandiri 

Untuk meningkatkan pemahamanmu mengenai konsep 

“Hermeneutika tentang Allah”, bacalah beberapa buku berikut ini. 

Alister E. McGrath, Christian Theology: An Introduction, London: 

Blackwell Publishing, 2011, hlm. 208-218. 

Avery Dulles, Craft of Theology, New York: Crossroad, 1995, hlm. 3-68. 

G.R. Evans, The Medieval Theologians, London: Blackwell Publisher, 2001, 

hlm. 94-101. 

David F. Ford, The Modern Theologians, London: Blackwell Publisher, 

2001, hlm. 252-285. 

Joseph Ratzinger, God and the World, San Francisco: Ignatius, 2002, hlm. 

17-63. 

 

8. Catatan (catatan pribadi/ soal untuk ditanyakan ke dosen atau 

diskusikan / inspirasi-sumber penelitian) 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
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Perkuliahan Tatap Muka III-IV 

PERNYATAAN DIRI ALLAH 

 

1. Standar Kompetensi: Mahasiswa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa dan mampu menunjukkan sikap religius 

2. Capaian Pembelajaran:Mahasiswa memahami bahwa pemahaman 

mengenai pernyataan diri ada Allah dipengaruhi oleh konteks. 

3. Uraian Materi Pembelajaran 

3.1 Pengetahuan Dan Pengalaman 

Filsafat Yunani berpandangan bahwa ada 

jarak antara Allah dan manusia. Ketika 

mereka tidak puas dengan mitologi, mereka 

mulai mencari karakter Allah. Fisik adalah 

natura Allah dan manusia. Sedangkan 

thesisnya adalah apakah gambar fisik sesuai 

dengan pikiran rasional manusia.  

Sebaliknya, para penulis Perjanjian Lama 

melihat realitas bukan sebagai kodrat (fisik) 

tetapi sebagai ciptaan. Realitas adalah ciptaan 

oleh sebab itu tunduk pada penciptanya. Realitas adalah bagian dari 

sejarah keselamatan. Hal ini menghasilkan pandangan bahwa rahmat 

itu melebihi kodrat dan melengkapinya. Jadi rahmat itu tidak bersifat 

independen. 

Setelah Abad Pertengahan, kekristianian tidak lagi dapat 

menyatukan masyarakat. Masyarakat berusaha mencari pemersatu yang 

lain, yang bebas dari agama. Mereka menemukan bentuk baru teologi 

kodrat, yang mengatakan bahwa pengetahuan akan Allah dan doktrin 

tentang Allah yang dikembangkan dari kontemplasi kodrat manusia 

dan kodrat duniawi yang dapat dilihat ini hanya ada dalam terang 

pemahaman manusia. Teologi kodrat baru menjadi partner untuk 

teologi pewahyuan. Perkembangan teologi protestan, hanya dari Sabda 

(Kitab Suci) kita bisa mengenal Allah. Manusia tidak mungkin mengenal 

Allah tanpa pewahyuan ini. 

Teologi natural berasal dari refleksi transendental atas iman 

berdasarkan kemungkinannya sendiri. Iman itu terikat pada subjek 

dengan kebebasannya. Oleh sebab itu teologi kodrat tidak terkait 

dengan kodrat yang dimaksud oleh para filsuf tetapi dengan apa yang 

dipandang oleh para filsuf sebagai lawan dari kodrat, yaitu kebebasan. 
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Rasionalitas iman dapat ditunjukkan dengan dua cara, yaitu: 1). Dengan 

fakta iman, yang terdapat pada fakta di mana realitas ciptaan dan 

realitas keselamatan tidaklah bertentangan, yang menolak argumen-

argumen yang menentangnya; dan 2). fakta bahwa iman membuktikan 

nilainya sebagai interpretasi atas realitas di mana iman memberi jalan 

untuk pengalaman atas realitas yang bermakna. 

Allah memang dapat dialami oleh manusia tetapi tidak secara 

langsung melainkan secara tidak langsung. Oleh sebab itu ketika Allah 

berusaha dibahasakan, kita menemui kesulitan. Filsafat bahasa modern 

mempertanyakan apakah Allah adalah suatu kata yang berarti bagi 

bahasa manusia? Atau kita harus tinggal diam di hadapan misteri ini. 

Jawaban atas pertanyaan ini terkait dengan hidup matinya pandangan 

Gereja akan imannya. 

Bahasa mengarah kepada yang transendental baik dari segi sintaktis 

gramatika maupun dari segi pragmatik dan semantik. Bahasa selalu 

berusaha mengungkapkan lebih dari fakta yang ada. Bahasa 

mengungkapkan harapan yang tak terpenuhi dari manusia dan suatu 

antisipasi atas harapan tersebut. Jadi meski bahasa belum secara 

eksplisit menjadi bahasa religius, bahasa mengungkapkan dimensi 

religius. Jadi kata ”Allah” itu bukanlah kata tanpa makna; kata tersebut 

memuat makna. 

Pada saat, kita memikirkan Allah darisudut kebebasan. Maka 

sebagai kebebasan sempurna, Allah itu lebih dari diperlukan, karena ia 

bebas, ia hanya bisa dilihat pada kebebasan, jika dan ketika ia membuka 

dirinya kepada manusia secara bebas. Demikian hingga apabila kita 

melihat Allah 

dari sudut 

pandang 

kebebasan, kita 

bukan terlibat 

dalam hal yang 

abstrak tetapi 

konkrit, yaitu 

bagaimana Allah 

mewahyukan dirinya melalui dunia ini. Beberapa argumen berikut 

menerangkan hal itu. 

Argumen kosmologi adalah argumen paling tua. Argumen ini 

mendasarkan pemikirannya pada realitas kosmos dengan tata urutan 

REFLEKSI 
Apakah beriman kepada Allah itu perbuatan 
yang masuk akal? Apakah beriman kepada Allah 
itu menuntut penundukkan intelektual? 
Bagaimana hubungan antara beriman kepada 
Allah dengan pengetahuan manusia? Dapatkan 
kita tahu atau membuktikan Allah dengan cara 
yang alami? 
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dan keindahannya. Dengan mengalamai segala aspek di dunia, orang 

diajak pada hal yang paling mendasar. Yang paling mendasar itu adalah 

Tuhan. 

Argumen antropologis mendasarkan pernyataannya bukan pada 

realitas yang ada di luar, yaitu kosmos, namun pada realitas dalam roh 

manusia sendiri. Argumen ini mengatakan bahwa terserah kepada 

manusia, apakah ia mau memulai dari pengetahuan inteletual atau 

kehendak moral (kebebasan), ia akan sampai pada bukti ideologi atau 

bukti moral akan Allah. Argumen antropologis merujuk Allah sebagai 

kebebasan sempurna. Kebebasan adalah sesuatu yang dapat dikenali 

oleh manusia apabila ia terbuka dan membuka dirinya dalam sejarah. 

Allah adalah Dia yang terlibat dalam sejarah. 

Argumen antropologis berlandaskan 

pandangan Agustinus dalam bukunya Kota 

Allah, yakni bahwa sejarah itu suatu karya dan 

sekaligus tanda penyelenggaraan Allah. Allah 

dipandang sebagai Allah harapan, Allah yang 

bukan hanya hadir pada akhir tetapi juga 

berkarya dalam hidup. Argumen ini 

berdasarkan pandangan bahwa hanya Allah-lah 

yang dapat menjelaskan Allah. Allah tidak 

dapat dijelaskan oleh manusia, hanya Ia sendiri 

yang bisa menjelaskan dirinya. Oleh sebab itu 

untuk mengetahui realitas Allah, manusia hanya bisa membandingkan 

dan mengujinya dengan realitas dunia, realitas manusia dan realitas 

sejarah. 

 

3.2 Pengetahuan Akan Allah Dalam Iman 

Manusia dapat mengenal misteri ilahi yang termanifestasi dalam 

alam, yang merupakan ciptaan Allah dan menunjukkan Allah, misteri 

yang tampak dalam diri manusia sendiri, dalam sejarah yang 

dihidupkan oleh harapan untuk melihat lebih dari sekedar sejarah. Pada 

tesis tersebut perlu ditambahkan pula bahwa dalam misteri manusia 

dan dunia, Allah juga tersembunyi. 

Manusia berusaha mencari jejak dan tanda-tanda yang akan 

membantu mereka memahami misteri Allah. Kata ”pewahyuan” adalah 

ungkapan untuk pengalaman melihat tanda-tanda, pertanda serta 

simbol yang membuka misteri ilahi yang tak dapat diekspresikan. 

Agustinus (354-430) 
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Pengalaman seperti itu disebut juga gejala ekstase. Memang gejala 

ekstase dapat dijelaskan secara psikologis dan sosiologis, namun bagi 

mereka yang percaya, mereka menganggap gejala ekstase ini sebagai 

pengalaman penglihatan hal-hal yang menunjukkan misteri ilahi.  

Ada dua kategori konsep pewahyuan. Yang pertama adalah 

peristiwa pewahyuan individual dan yang kedua adalah konsep 

pewahyuan transedental. Iman religius adalah suatu tingkat keputusan 

yang berkaitan dengan hidup, keputusan yang melibatkan keseluruhan 

diri manusia dan tindakannya. Sebagai manusia yang bertanggung-

jawab, tindakan manusia tersebut merupakan jawaban atas pewahyuan. 

Ia sadar dan tahu bahwa dirinya diundang, ditantang dan sekaligus 

didukung oleh pewahyuan tersebut. 

Kitab Suci, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, memuat 

kisah-kisah tentang pewahyuan. Dari Kitab Suci kita mengetahui sejarah 

pewahyuan Allah. Namun dalam sejarah pewahyuan tersebut, 

gambaran Allah tidak jelas. Kitab Suci menggunakan berbagai 

gambaran tentang pewahyuan itu. Hal ini menunjukkan bahwa 

pewahyuan diterima oleh manusia melalui refleksi dan meditasi. 

Pewahyuan dalam Kitab Suci terwujud dalam kata-kata dan janji. 

Puncak dan kepenuhan 

pewahyuan historis ini 

adalah Yesus Kristus. 

Pewahyuan diri Allah ini 

dijawab oleh manusia 

melalui iman, yang 

merupakan pemberian 

diri kepada Allah. 

Hanya ketika Allah dipahami sebagai Allah dalam iman, keilahian 

menjadi nyata di dunia. Pewahyuan tidak akan terjadi tanpa adanya 

iman. Pewahyuan terjadi di dalam iman manusia dan dalam cara hidup 

yang memperkembangkan iman tersebut. Ini berarti pewahyuan Allah 

tidak terjadi dari dirinya sendiri tetapi dari manusia yang merupakan 

mediasi historis. 

Pewahyuan Allah tidak berarti bahwa manusia dapat membuka 

misteri Allah dan membawanya ke bumi, tetapi misteri itu adalah 

sesuatu yang bebas dari dunia, suatu subyek yang cukup dari dirinya 

sendiri, yang dapat berbicara dan bertindak. Tindakan pewahyuan 

Allah tidak berarti bahwa Allah membuka seluruh dirinya untuk 

REFLEKSI 

Kemisterian dan ketersembunyian Allah 

merupakan bagian pewahyuan Allah. 

Ungkapan ’melihat’ yang dimaksudkan 

adalah ’melihat’ dalam iman 
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dikenal manusia. Pewahyuan Allah adalah Allah yang menunjukkan 

misterinya yang tersembunyi, yaitu misteri kebebasannya dan dirinya. 

Pewahyuan adalah pewahyuan ketersembunyian Allah. 

Ketersembunyian dan kemisterian pewahyuan ditampilkan dalam 

Kitab Suci. Dalam berbagai kisah itu Allah tidak menampilkan dirinya 

secara langsung tetapi melalui tanda-tanda kehadiranNya, misalnya 

semak yang terbakar, petir di Gunung Sinai dan sebagainya. Untuk 

menunjukkan kemisterian Allah, dalam Perjanjian Lama, ada larangan 

pembuatan patung.  

Dialektika antara pewahyuan dan ketersembunyian ini juga 

berlangsung sampai pada puncak pewahyuan, yaitu Yesus Kristus. 

Sebagai Putera Allah, Yesus menampakkan Allah, kemuliaan dan 

citraNya. Dalam Dia kita bisa melihat Allah. Dia adalah Allah dalam 

wajah manusia.  

Literatur apokaliptik Yahudi banyak membahas hal ini. Mereka 

mengatakan bahwa misteri akan dibuka pada akhir zaman. Kitab Suci 

Perjanjian Baru mengambil alih konsep misteri apokaliptik ini. Yesus 

mewartakan misteri Kerajaan Allah dan mengatakan bahwa hal itu 

terbuka nyata bagi para murid tetapi tidak kepada yang lain. Yesus 

mewartakan misteri tersebut bukan hanya dengan kata-kata atau 

tindakan tetapi dengan seluruh diri. 

Ada tiga hal penting yang dapat disimpulkan tentang hal ini, yaitu: 

1). Dalam Kitab Suci, proposisi bahwa Allah itu misteri dan tersembunyi 

bukanlah suatu teori tentang wilayah dan keterbatasan pengetahuan 

manusia, tetapi teori tentang pewahyuan diri Allah; 2). Dalam Kitab 

Suci, proposisi bahwa Allah itu misteri dan tersembunyi bukan tentang 

keadaaannya yang dilihat dari sisi manusia, tetapi keberadaanNya yang 

ditawarkan kepada manusia; dan 3). Pewahyuan misteri dan 

ketersembunyian Allah bukanlah pesan yang terkait dengan spekulasi 

teoritis tetapi suatu pesan praktis tentang keselamatan. 

 

3.3 Pernyataan Diri Allah 

Yoh 1:18 menyatakan “Tidak seorang pun pernah melihat Allah”. 

Allah itu adalah sesuatu yang kontras dan sangat berbeda dari manusia. 

Yang ilahi bukanlah yang manusiawi. Namun, argumentasi 

antropologis menyatakan bahwa melalui yang indrawi manusiawi kita 

dapat mengenal Allah. Kata Yunani untuk pernyataan diri adalah 

“apocalypsis.” Kata itu juga berarti “membuka selubung, membeberkan 
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rencana tersembunyi.” Dalam bahasa Indonesia, kita mengenal kata 

“wahyu.” Pewahyuan adalah peristiwa ketika manusia mengenal Allah 

sungguh nyata hadir dalam hidupnya. Manusia berusaha mencari jejak 

dan tanda-tanda yang akan membantu mereka memahami misteri 

Allah. Kata ”pewahyuan” adalah ungkapan untuk pengalaman melihat 

tanda-tanda, pertanda serta simbol yang membuka misteri ilahi yang tak 

dapat diekspresikan. 

Pewahyuan adalah Kitab suci menunjukkan 

lima area dimana Allah menyatakan diri-Nya: (i) 

alam semesta, (ii) peristiwa sejarah, (iii) 

kehidupan komunitas, dan (iv) pengalaman 

perorangan, serta (v) perayaan liturgi. Manusia 

menerima pewahyuan melalui refleksi dan 

meditasi. Mzm 33 merupakan contoh pujian 

kepada Allah yang berkarya melalui semesta dan 

dalam sejarah manusia. Mzm 116 dan Mzm 67 

adalah ucapan syukur atas karya Allah bagi 

komunitas dan tiap-tiap orang beriman.  

Avery Dulles menguraikan lima model 

wahyu yang menelaah cara dan tempat wahyu itu terjadi.1 Dengan 

mempelajari kecenderungan tiap-tiap model, seseorang dapat 

memperoleh suatu pengertian tentang pendapat teologis kontemporer 

yang cukup untuk memerikan suatu proposisi tertentu dengan 

membanding-bandingkannya. 

Model 1: wahyu sebagai ajaran. Dalam model ajaran, wahyu 

dimengerti secara analogis sebagai ajaran yang berwibawa. Allah dilihat 

sebagai seorang guru yang tidak dapat sesat yang mengkomunikasikan 

pengetahuan dengan bicara dan tulisan. Penerima wahyu diharapkan 

untuk selalu menaruh minat dan perhatian, bagaikan seorang murid. 

Bagi tipe doktrinal ini, unsur yang sangat penting adalah perumusan 

ajaran dalam bentuk konsep-konsep yang jelas. Akhir kata, wahyu 

adalah doktrin otoritatif ilahi yang secara tidak keliru dikemukakan 

sebagai Sabda Allah oleh Kitab Suci atau ajaran resmi Gereja. 

Model 2: wahyu sebagai sejarah. Dalam model historis, wahyu 

digambarkan sebagai serentetan peristiwa historis yang telah 

memberikan identitas yang khas kepada komunitas orang beriman. 

 
1 Lihat Dulles, Model-Model Wahyu, hlm. 38-39. 

 
Avery Dulles 
(1918-2008) 
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Allah digambarkan sebagai agen transenden yang menghasilkan 

peristiwa-peristiwa itu dan dengan perantaraan peristiwa-peristiwa itu, 

Allah memberikan tanda bagi umat-Nya. Tugas orang beriman adalah 

membedakan dan menafsir tanda-tanda dalam sejarah keselamatan. 

Bagi tipe historis, hal yang menentukan adalah terjadinya suatu 

peristiwa historis lewat mana Allah menyampaikan maksud-maksud-

Nya. Jadi, wahyu adalah manifestasi diri Allah yang menyelamatkan 

melalui perbuatan-perbuatan-Nya yang besar dalam sejarah. 

Model 3: wahyu sebagai pengalaman batiniah. Dalam model 

pengalaman, wahyu ditafsirkan berdasarkan pengalaman batiniah yang 

langsung. Allah dipandang sebagai pengunjung ilahi, tamu bagi jiwa. 

Dengan kehadiran-Nya terjadilah komunikasi. Dan untuk itu, penerima 

wahyu harus selalu terbuka dalam sikap doa. Bagi tipe yang 

menekankan pengalaman batin, hal yang pokok adalah persepsi 

langsung batiniah tentang kehadiran ilahi. Dalam konteks ini, wahyu 

adalah manifestasi diri Allah melalui kehadiran-Nya di dalam 

kedalaman roh manusia. 

Model 4: wahyu sebagai tindakan dialektis. Dalam model ini, wahyu 

terjadi melalui sebuah sabda yang berkuasa dan mempunyai daya 

pengubah, seperti halnya pewartaan tentang salib dan kebangkitan. 

Allah adalah hakim yang berbelaskasihan, yang menjatuhkan putusan 

hukuman dan pengampunan. Penerima wahyu diwajibkan untuk 

tunduk secara taat kepada kuasa Sabda yang serentak menghukum dan 

membenarkan itu. Bagi tipe dialektis, elemen kunci adalah penyampaian 

Sabda Allah yang berisikan kekuatan ilahi. Karena itu, wahyu adalah 

amanat Allah kepada orang-orang yang dijumpai-Nya melalui sabda-

Nya dalam Kitab Suci dan pewartaan Kristiani. 

Model 5: wahyu sebagai kesadaran baru. Dalam model ini, wahyu 

mengambil bentuk penerobosan dalam perkembangan kesadaran 

manusia. Allah mewahyukan diri dengan membangkitkan imajinasi 

untuk menafsir dunia dalam suatu cara yang baru. Penerima wahyu 

adalah mereka yang berani mengimpikan impian baru, yang menjawab 

panggilan untuk membangun suatu dunia yang sunguh-sungguh 

manusiawi. Bagi tipe kesadaran, momen yang menentukan adalah 

perangsang atas imajinasi manusiawi untuk menyusun kembali 

pengalaman ke dalam suatu kerangka baru. Jadi, wahyu adalah satu 

penerobosan ke satu tingkat kesadaran yang lebih tinggi karena 
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manusia terpanggil kepada suatu partisipasi yang lebih penuh dalam 

daya cipta ilahi. 

 

3.3.1 Alam Semesta sebagai Pernyataan Diri Allah 

“Apa yang tidak nampak daripada-Nya yaitu kekuatan-Nya yang 

kekal dan keilahian-Nya, dapat nampak kepada pikiran dari karya-Nya 

sejak dunia diciptakan” (Rom 1:20).2 Melalui pernyataan itu, Paulus 

berpendapat bahwa refleksi akan alam dapat membawa orang pada 

pengenalan akan Allah. Argumen ini mendasarkan pemikirannya pada 

realitas kosmos dengan tata urutan dan keindahannya. Dengan 

mengalami segala aspek di dunia, orang diajak pada hal yang paling 

mendasar. Yang paling mendasar itu adalah Tuhan. 

Penulis Mazmur mengungkap pernyataan diri Allah dalam Mzm 8 

dan 104. Dalam cuplikan Mzm 104 berikut ini, ia menyatakannya: 

Betapa banyak perbuatan-Mu, ya Tuhan, sekaliannya Kau-

ciptakan dengan kebijaksanaan,bumi penuh dengan ciptaan-

Mu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya,di situ 

bergerak, tidak terbilang banyaknya, binatang-binatang yang 

kecil dan besar. Semuanya menantikan Engkau, supaya 

diberikan makanan pada waktunya. Apabila Engkau 

memberikannya, mereka memungutnya; apabila Engkau 

membuka tangan-Mu, mereka kenyang oleh kebaikan (bdk. 

Mzm 104:24-25,27-28). 

Dalam teks lain, pemazmur menuliskan: 

Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala 

memberitakan pekerjaan tangan-Nya; hari meneruskan berita 

itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu 

kepada malam. 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 19:2-5). 

Teks-teks lain yang menyatakan pernyataan diri Allah lewat alam 

semesta adalah Ayub 26:7-13; Amsal 8:23-31; Sir 42:15-25; Keb 13:1-9. 

Paparan teks di atas mengetengahkan gagasan keterkaitan alam 

semesta dengan Allah. Kata Yunani untuk alam, kodrati, atau natural 

adalah “physis” yang berarti “ada; keberadaan; menjadi.” Kata itu 

 
2 J.H. Wright, God, in NDT, 425. 
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memuat arti “sebuah ada yang berasal dari yang tidak ada; sebuah 

proses menjadi.”3 Berlandaskan pada pernyataan “Allah melihat segala 

yang dijadikan-Nya itu, sungguh amat baik” (Kej 1:31), kita menolak 

pembagian manusia menurut aliran Manikeisme. Aliran ini 

membedakan manusia yang menurut dua golongan: gelap karena 

berasal dari kelompok material dan terang karena berasal dari kelompok 

rohani. Kita juga menolak pendapat aliran Gnostik. Aliran ini 

membedakan manusia ke dalam tiga golongan, yakni golongan spiritual 

yang pasti selamat, golongan material yang pasti celaka, dan golongan 

tengah yang bisa selamat dan bisa celaka tergantung dari upayanya 

dalam mengikuti petunjuk golongan spiritual. 

Allah menciptakan satu dunia yang teratur dan baik.4 Karena Allah 

mencipta dengan kebijaksanaan, maka ciptaan itu teratur: "Akan tetapi 

segala-galanya telah Kauatur menurut ukuran, jumlah, dan timbangan" 

(Keb 11:20). Dalam Sabda abadi dan melalui Sabda abadi, "gambar Allah 

yang tidak kelihatan" itu (Kol 1:15), terjadilah ciptaan. Ciptaan 

ditentukan untuk manusia, yang adalah citra Allah; ia yang dipanggil 

untuk hubungan pribadi dengan Allah, disapanya. Apa yang Allah 

katakan kepada kita melalui ciptaan-Nya, dapat diketahui oleh akal 

budi kita, yang mengambil bagian dalam cahaya budi ilahi, walaupun 

bukan tanpa susah payah yang besar dan hanya dalam satu sikap yang 

rendah hati dan khidmat terhadap pencipta dan karya-Nya. Karena 

ciptaan itu berasal dari kebaikan Allah, maka ia mengambil bagian 

dalam kebaikan itu. Ciptaan dikehendaki oleh Allah sebagai hadiah 

kepada manusia, sebagai warisan, yang ditentukan untuknya dan 

dipercayakan kepadanya. Untuk itu Gereja berkali-kali harus membela 

bahwa ciptaan, termasuk dunia jasmani, itu baik. 

Allah jauh melampaui segala karya-Nya dan hadir di dalamnya.5 "Ya 

Tuhan, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi" (Mzm 8:2); "kebesaran-

Nya tidak terduga" (Mzm 145:3). Tetapi karena Ia adalah Pencipta yang 

bebas dan mulia, sebab pertama dari segala sesuatu, yang ada, Ia pun 

hadir dalam hakikat makhluk ciptaan-Nya: "Sebab di dalam Dia kita 

hidup, kita bergerak, kita ada" (Kis 17:28). Menurut  Agustinus, Allah itu 

 
3R. McBrien, Catholicism, Geoffrey Chapman, London 19943,255. 
4KGK 299. 
5KGK 300. 
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"lebih tinggi daripada diriku yang tertinggi dan lebih akrab daripada 

diriku yang terakrab" (Conf. 3,6,11). 

Allah memelihara dan menopang ciptaan.6 Sesudah mencipta, Allah 

tidak menyerahkan ciptaan-Nya begitu saja kepada nasibnya. Ia tidak 

hanya memberi kepadanya adanya dan eksistensi, tetapi Ia juga 

memeliharanya setiap saat dalam adanya itu, memberi kepadanya 

kemungkinan untuk bergiat dan mengantarnya menuju tujuannya. 

Mengakui ketergantungan yang sepenuhnya itu kepada Pencipta, 

menghasilkan kebijaksanaan dan kebebasan, kegembiraan dan 

kepercayaan. 

"Engkau mengasihi segala yang ada dan Engkau tidak benci 

kepada barang apa pun yang telah Kau buat. Sebab andaikata 

Kau benci sesuatu, niscaya tidak Kau ciptakan. Bagaimana 

sesuatu dapat bertahan, jika tidak Kau kehendaki, atau 

bagaimana dapat tetap terpelihara, kalau tidak Kau panggil? 

Engkau menyayangi segala-galanya sebab itu adalah milik-Mu" 

(Keb 11:24-26). 

 

3.3.2 Peristiwa Sejarah sebagai Pernyataan Diri Allah 

Historiografi memandang manusia sebagai objek bahasannya. 

Bidang keilmuan ini mencatat apa yang dikerjakan manusia dari zaman 

ke zaman. Catatan mengenai aktivitas cipta-rasa-karsa manusia tersebut 

membentuk “wajah” manusia yang ada dalam ruang dan waktu. Dari 

sudut pandang ini, pemahaman kesejarahan berarti usaha 

penggambaran “wajah” kemanusiaan itu, apa yang terjadi dalam 

hidupnya, dan mengapa hal tersebut terjadi.  

Historiografi Alkitab tidak menggunakan sudut pandang di atas. 

Kita dapat menemukan catatan mengenai aneka tokoh dan apa yang 

mereka kerjakan di dalam Alkitab. Namun, kita hanya akan 

menemukan gambar sekilas saja mengenai mereka. Pada saat kita 

membandingkan “kesejarahan” peristiwa Alkitab, kita menemukan ada 

beberapa peristiwa sejarah umum yang tidak dicatat dalam Alkitab. 

Masa pemerintahan Omri (884-873 SM) di kerajaan bagian utara 

merupakan zaman emas, namun kita menemukan sedikit saja catatan 

atas masa itu dalam Kitab Raja-Raja. 

 
6KGK 301. 
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Kenyataan ini menghantar kita pada pemahaman bahwa 

historiografi Alkitab bukan catatan mengenai tindakan manusia. 

Historiografi Alkitab merupakan catatan mengenai karya-karya Allah 

dalam hidup manusia dan melalui manusia. Gambar Allah yang terlibat 

ini tampak jelas dalam Kitab Yoshua, Hakim-Hakim, 1-2 Samuel, dan 1-

2 Raja-Raja. Kitab-kitab ini memuat skema: manusia berdosa di “mata 

Allah”, sebagai akibatnya Allah menghukum mereka dengan cara 

menyerahkan mereka ke tangan musuh mereka, pada saat manusia 

bertobat, Allah memulihkan kemerdekaan mereka. Dalam konteks 

skema ini, Yehezkiel menulis, “Aku akan menjatuhkan hukuman 

kepada Moab dan mereka akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan” (Yeh 

25:11).7 

Historiografi Alkitab merupakan gambar atas karya Allah dan tanda 

kehadiran-Nya. Historiografi Alkitab menampilkan Allah sebagai 

sumber pengharapan manusia yang hadir dan berkarya dalam hidup 

manusia. Argumen ini berdasarkan pandangan bahwa manusia tidak 

akan mampu menjelaskan Allah. Allah sendirilah yang mampu 

memberikan ”gambar” diri-Nya yang sejati. Pernyataan kepercayaan 

awali dalam Ul 6:20-25; 26:5-10; Yos 24:2-13, hymne Kel 15:1-18, atau 

Mazmur (Mzm 44, 78:12-16, 105:23-28, 136) mengungkapkan pernyataan 

diri itu. Pernyataan diri ini menjadikan ”kisah keselamatan manusia” 

sebagai intisarinya. Menulis sejarah dalam konteks Alkitabiah berarti 

mewartakan karya penyelamatan Allah (bdk. LG 2-4, DV 2-4) 

 

3.3.3 Kehidupan Komunitas Sebagai Pernyataan Diri Allah 

Kesadaran bahwa bangsa Israel adalah milik Allah menyatakan 

keberhargaan komunitas. Pengembaraan di padang gurun merupakan 

tahap pembentukan jati diri mereka benar-benar sebagai milik Allah. 

Keberadaan Allah terlihat dengan melihat keberadaan mereka. Lebih 

lanjut, pernyataan persatuan antara Allah dan umat Allah terungkap 

sebagai berikut,  

“Aku akan menaruh Taurat-Ku dalam batin mereka dan 

menuliskannya dalam hati mereka, maka Aku akan menjadi 

Allah mereka dan mereka akan menjadi umat-Ku. Dan tidak 

usah lagi mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya 

dengan mengatakan: Kenallah Tuhan! Sebab mereka semua, 

 
7 J.H. Wright, God, in NDT, 425. 
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besar kecil, akan mengenal Aku, demikianlah firman Tuhan, 

sebab Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi 

mengingat dosa mereka” (Yer 31:33-34).8 

Ungkapan yang mendasarinya adalah karena Allah ingin menunjukkan 

kesetiaan dan cinta-Nya secara eksklusif: “Sebab engkaulah umat yang 

kudus bagi TUHAN, Allahmu; engkaulah yang dipilih oleh TUHAN, 

Allahmu, dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat 

kesayangan-Nya” (Ul 7:6). 

 

3.3.4 Pernyataan Diri Allah Dalam Pengalaman Kenabian 

Pewahyuan diri Allah merupakan misteri 

yang tampak dalam diri manusia sendiri. 

Sebagai manusia yang bertanggungjawab, 

tindakan manusia tersebut adalah jawaban atas 

pewahyuan. Ia sadar dan tahu bahwa dirinya 

diundang, ditantang dan sekaligus didukung 

oleh pewahyuan tersebut. Manoah dan istrinya 

sebelum kelahiran Simson (Hak 13:1-25) 

mengungkapkan pengalaman itu dengan 

berkata, ”Kita telah melihat Allah” (Hak 13:22). 

Muncul pertanyaan: bagaimana pengalaman 

seperti itu dimaknai sebagai pengalaman 

“melihat Allah”? 

Kehadiran orang-orang yang mempunyai pengalaman itu tercatat 

dalam fenomen kenabian di sejarah bangsa Israel. Ul 18:15 

menyatakannya: “Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara 

saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh 

TUHAN, Allahmu; dialah yang harus kamu dengarkan”. 

Pengalaman “melihat Allah” menurut kriteria kenabian ditafsirkan 

sebagai dorongan kuat untuk berbicara atas nama Allah. “Tetapi 

TUHAN berfirman kepadaku: “Janganlah katakan: Aku ini masih muda, 

tetapi kepada siapapun engkau Kuutus, haruslah engkau pergi, dan 

apapun yang Kuperintahkan kepadamu, haruslah kausampaikan” (Yer 

1:7). Tetapi saat aku berpikir: "Aku tidak mau mengingat Dia dan tidak 

mau mengucapkan firman lagi demi nama-Nya”, maka dalam hatiku 

 
8 J.H. Wright, God, in NDT, 426. 
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ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam 

tulang-tulangku; aku berlelah-lelah untuk menahannya” (Yer 20:9). 

Kriteria ini diperlukan untuk menghadapi nabi-nabi palsu seperti 

yang dinyatakan oleh Yesaya: “Maka sesungguhnya Tuhan, TUHAN 

semesta alam, akan menjauhkan dari Yerusalem dan dari Yehuda setiap 

orang yang mereka andalkan, segala persediaan makanan dan 

minuman: pahlawan dan orang perang, hakim dan nabi, petenung dan 

tua-tua, perwira dan orang yang terpandang, penasihat dan ahli sihir, 

dan orang yang paham mantera” (Yes 3:1-3; bdk. Yer 5:31; Yeh 13:1-23). 

 

3.3.5 Allah Menyatakan Diri Dalam Perayaan Liturgis 

Kata Yunani ”leitourgia” dalam Septuaginta berarti perayaan 

religius resmi secara publik untuk menyembah Allah. Dalam konteks 

ini, ada keyakinan bahwa Allah hadir dalam Bait Allah. 

Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, 

kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar 

suaraku dari bait-Nya, teriakku minta tolong kepada-Nya 

sampai ke telinga-Nya (Mzm 18:7). Kami mengingat, ya Allah, 

kasih setia-Mu di dalam bait-Mu (Mzm 48:10). 

Dalam konteks liturgis ini, ada dua lapis pemahaman. Pemahaman 

lapis pertama berkenaan dengan orang atau peristiwa yang menjadi 

penanda kehadiran Allah. Panca indra kita ”menangkap” tanda-tanda 

ini. Pemahaman lapis kedua berkenaan dengan ”isi” dari kehadiran 

Allah itu. Indra manusiawi tidak dapat menangkapnya secara lahiriah. 

Dalam konteks pemahaman lapis kedua ini, kita masuk ke dalam alam-

rohani yang tidak kasat mata.  

 

3.4 Keterbukaan sekaligus Ketersembunyian Allah 

Pewahyuan Allah tidak berarti bahwa manusia dapat membuka 

misteri Allah dan membawanya ke bumi, tetapi misteri itu adalah 

sesuatu yang bebas dari dunia, suatu subjek yang cukup dari dirinya 

sendiri, yang dapat berbicara dan bertindak. Tindakan pewahyuan 

Allah tidak berarti bahwa Allah membuka seluruh dirinya untuk 

dikenal manusia. Pewahyuan Allah adalah Allah yang menunjukkan 

misterinya yang tersembunyi, yaitu misteri kebebasan-Nya dan diri-

Nya. Pewahyuan adalah pewahyuan ketersembunyian Allah. 

Ketersembunyian dan kemisterian pewahyuan ditampilkan dalam 

Kitab Suci. Dalam berbagai kisah itu Allah tidak menampilkan dirinya 
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secara langsung tetapi melalui tanda-tanda kehadiranNya, misalnya 

semak yang terbakar, petir di Gunung Sinai. Yesaya menyatakan 

pernyataan diri Allah dengan menggunakan istilah ”Sabda Allah” yang 

penuh daya. ”Firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku; ia tidak akan 

kembali kepada-Ku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa 

yang Kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan 

kepadanya” (Yes 55:11).  

Kemisterian dan ketersembunyian Allah merupakan bagian 

pewahyuan Allah. Literatur apokaliptik Yahudi mengatakan bahwa 

misteri akan dibuka kepada orang tertentu melalui penglihatan-

penglihatan (bdk. Dan 7:15-16) dengan jaminan bahwa Allah akan 

berada di pihak mereka yang teraniaya (bdk. Dan 7:23-27) dan dengan 

harapan ada pembalasan pada pengadilan terakhir (bdk. Dan 8:18-27). 

Ada tiga hal penting yang dapat disimpulkan tentang hal ini, yaitu: 

1). Dalam Kitab Suci, proposisi bahwa Allah itu misteri dan tersembunyi 

bukanlah suatu teori tentang wilayah dan keterbatasan pengetahuan 

manusia, tetapi refleksi mengenai pewahyuan diri Allah; 2). Dalam 

Kitab Suci, proposisi bahwa Allah itu misteri dan tersembunyi bukan 

tentang keadaaannya yang dilihat dari sisi manusia, tetapi 

keberadaanNya yang ditawarkan kepada manusia; dan 3). Pewahyuan 

misteri dan ketersembunyian berisi pesan keselamatan. 

 

4. Rangkuman 

Bagian ini menampilkan landasan mengenai pengalaman iman sebagai 

dasar pengenalan akan Allah. Karena kata pengalaman memiliki banyak 

arti, demikian pula kata iman mempunyai berbagai makna. Demikian 

pula hubungan antara keduanya. Ada dua pandangan mengenai 

hubungan keduanya, yang pertama: iman datang dari pendengaran dan 

yang kedua: iman adalah pengalaman religius. Dari segala debat tentang 

relasi pengalaman dengan iman ini dapat disimpulkan bahwa 

pengalaman iman adalah pengalaman atas pengalaman kita. 

Pengalaman iman adalah hasil analisis tujuan dan pengalaman 

keterbatasan dan misteri pengalaman kita. Pada titik ini kita mencapai 

dimensi religius dari pengalaman. Pengalaman religius adalah suatu 

pengalaman di mana manusia mengalami suatu pengalaman ”hadir” di 

hadirat Allah. 
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5. Glossarium 

• revelasi: pernyataan diri 

• apokaliptik: bersifat peramalan masa yang datang 

• misteri: belum dinyatakan 

• manikeisme: aliran yang membagi dunia dalam dua realita 

ekstrim kebaikan-keburukan 

• gnostisisme: aliran dari sekelompok orang yang menyatakan diri 

bahwa mereka telah mendapat pencerahan 

• historiografi: metode penulisan sejarah 

 

6. Tugas Terstruktur 

a. Diskusi Kelompok 

Berdasarkan pemahamanmu mengenai materi pembelajaran di 

atas, diskusikan jawaban pertanyaan di bawah ini bersama dengan 

tiga orang rekanmu. Buatlah presentasi untuk jawaban 

kelompokmu di depan kelas. 

1). Apa yang dimaksud dengan “Pernyataan Diri Allah”? 

2). Apa tanggapanmu terhadap “Pernyataan Diri Allah”? 

3). Apa implementasi dari “Pernyataan Diri Allah”? 

b. Mempelajari Isi Buku 

Buatlah rangkuman buku: Gerald O”Collin, The Tripersonal God, 

London: Continuum, 2004, hlm. 11-33. Tugas dikerjakan secara 

pribadi dan dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. 

 

7. Tugas Mandiri 

Untuk meningkatkan pemahamanmu mengenai konsep “Pernyataan 

diri Allah”, bacalah beberapa buku berikut ini. 

Alister E. McGrath, Christian Theology: An Introduction, London: 

Blackwell Publishing, 2011, hlm. 201-207. 

Avery Dulles, Craft of Theology, New York: Crossroad, 1995, hlm. 69-104. 

G.R. Evans, The Medieval Theologians, London: Blackwell Publisher, 2001, 

hlm. 129-155. 

David F. Ford, The Modern Theologians, London: Blackwell Publisher, 

2001, hlm. 649-668. 

Joseph Ratzinger, God and the World, San Francisco: Ignatius, 2002, hlm. 

205-212. 
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8. Catatan (catatan pribadi/ soal untuk ditanyakan ke dosen atau 

diskusikan / inspirasi-sumber penelitian) 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
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Perkuliahan Tatap MukaV-VI 

PENGENALAN AKAN ALLAH 

 

1. Standar Kompetensi:Mahasiswa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. 

2. Capaian Pembelajaran: Mahasiswa memahami bahwa pengenalan 

akan Allah bersumber dari pengalaman manusia yang direfleksikan.  

3. Uraian Materi Pembelajaran 

3.1 Maskulinitas Allah 

Alkitab menggunakan sebutan maskulin 

untuk menyebut Allah. Genus dari kata 

Yunani “theos”atau kata Latin ”Deus” 

memang berjenis maskulin. Lalu, sebutan 

analogis yang digunakan untuk menyebut 

Allah di Alkitab bersifat maskulin, misalnya: 

Bapa, raja, atau gembala. Apakah ini berarti 

bahwa Allah itu laki-laki? 

Lebih awal, kami telah menyebut hakekat 

analogis dari bahasa teologis, yang dengan 

peran pribadi atau sosial, secara luas ditarik 

dari dunia pedalaman Asia Kecil kuno, yang kelihatanya menjadi 

gambaran yang cocok bagi aktivitas ataupun personalitas Ilahi. Salah 

satu analoginya ialah seorang bapa. Pernyataan bahwa “seorang bapa di 

dalam kehidupan masyarakat Israel kuno adalah sebuah model yang 

cocok untuk Allah” belum tentu untuk mengatakan bahwa “Allah itu 

laki-laki”, atau bahwa “Allah dibatasi pada parameter kebudayaan 

Israel kuno”. Mary Hayter, yang merefleksikan beberapa persoalan 

dalam karyanya New Eve in Christ (1983), menulis: 

Berbicara tentang Allah sebagai Bapa berarti mengatakan bahwa 

peran bapa di dalam Israel kuno membawa kita kepada 

pemahaman tentang kodrat Allah. Ini tidak mengatakan bahwa 

Allah itu seorang laki-laki. Bukan seksualitas laki-laki atau 

perempuan yang dinyatakan pada Allah. Sebab seksualitas 

merupakan suatu sebutan pada tatanan ciptaan, yang tidak bisa 

ditujukan bagi Allah. 

 Perjanjian Lama mencegah penyebutan fungsi seksual pada Allah, 

sebab agama-agama lokal secara kuat menambahkan aneka asosiasi. 

Orang Kanaan memuja kesuburan dengan menekankan fungsi seksual 
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dewa-dewi. Perjanjian Lama menolak untuk mengesahkan ide bahwa 

gender atau seksualitas dari Allah adalah persoalan yang signifikan. 

Sebagaimana Mary Hayter menulis: 

Zaman sekarang, semakin banyak kaum feminis yang 

mengajarkan bahwa Allah merupakan kombinasi dari karakter 

maskulin dan feminin. Mereka, seperti kebanyakan yang 

menganggap secara eksklusif bahwa Allah itu maskulin, harus 

ingat bahwa kebanyakan sebutan seksualitas pada Allah adalah 

sebuah jalan mundur (kembali) kepada kepercayaan bukan 

kristiani. 

Kita tidak perlu kembali lagi ke ide-ide kepercayaan bukan kristiani 

tentang dewa dan dewi untuk memperoleh gambaran mengenai ke-

Allah-an. Wolfhart Pannenberg mengembangkan keyakinan ini lebih 

lanjut dalam Teologi Semantik-nya (1990): 

Aspek kebapaan secara khusus diambil dalam apa yang telah 

dikatakan Perjanjian Lama tentang kebapaan Allah yang 

memelihara Israel. Definisi secara seksual dari peran bapa bagi 

Allah tidak berguna. Dengan membawa diferensiasi seksual ke 

dalam pengertian tentang Allah, kita akan jatuh dalam paham 

politeisme; paham demikian menyingkirkan Allah Israel. 

Kenyataannya bahwa pemeliharaan Allah terhadap Israel dapat 

juga diekspresikan dalam terminologi cinta seorang ibu. Situasi 

ini menunjukan bahwa secara distingtif kita tidak dapat 

menerapkan kondisi seksualitas dengan pemahaman Allah 

sebagai Bapa. 

Dalam upaya menyatakan bahwa Allah bukanlah maskulin, 

sejumlah penulis mengeksplorasi ide tentang Allah sebagai “ibu” (yang 

menghasilkan aspek feminin dari Allah), atau sebagai “sahabat” (yang 

menghasilkan aspek netral-gender dari Allah). Sallie McFague dalam 

Model-model Allah menyatakan bahwa berbicara tentang “Allah sebagai 

Bapa” tidak berarti bahwa Allah adalah maskulin, dia menulis: 

Allah sebagai ibu tidak berarti bahwa Allah itu ibu (atau bapak). 

Kita berimajinasi Allah sebagai Bapak dan Ibu, tetapi kita 

menyadari bahwa hal tersebut tidak memadai. Ada aneka 

metafora yang mengungkapkan cinta Allah yang kreatif. 

Meskipun demikian, kita berbicara tentang cinta ini dalam bahasa 

yang familiar dan berharga bagi kita, bahasa ibu dan bapa yang 
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memberi kita hidup, dari tubuh yang mana kita datang, dan pada 

siapa kita bergantung. 

Sebuah pendapat yang serupa lahir dari KGK 1993, yang mana 

menekankan jalan perbandingan relasi kekeluargaan, secara khusus dari 

kebapaan, menghasilkan tema sentral dari Kitab Suci. 

Dengan menyebut Allah “Bapa,” bahasa iman itu 

mengindikasikan dua hal pokok: Allah adalah asal mula dari 

segala sesuatu dan otoritas transenden; dan Dia pada waktu 

yang sama baik sekaligus penuh kasih pada semua anakNya. 

Kelembutan kasih Allah dapat juga dinyatakan dengan gambar 

keibuan, yang menekankan imanensi Allah, keintiman antara 

pencipta dan ciptaan. Bahasa iman yang demikian 

menggambarkan pengalaman manusiawi akan orang tua, yang 

menghadirkan Allah dalam hidup anak-anak. Pengalaman ini 

juga mengatakan kepada kita bahwa kemanusiaan orang tua kita 

dapat salah dan menodai wajah kebapaan dan keibuan. Oleh 

karena itu kita mesti mengingat bahwa Allah 

mentransendensikan batas kemanusiaan antar jenis kelamin. Dia 

bukanlah maskulin atau feminin; Dia adalah Allah. Dia juga 

mentransendensikan kebapaan dan keibuan manusia, meskipun 

Dia adalah asal dan patokan mereka. 

Dimensi maskulin dari sebagian besar gambaran kitab suci tentang 

Allah tidak mempengaruhi literatur spiritual dalam Dalam The 

Revelations of Divine Love, sebuah catatan dari enam belas pandangan 

orang terkemuka, yang mana tampak dalam pandangan penulis 

kelahiran Inggris Julian dari Norwich. Pandangan mereka menunjuk ke 

aspek keibuan Allah. 

Saya berkata bahwa Allah bergembira menjadi Bapa kita, dan 

juga Dia berbahagia menjadi ibu kita; dan lagi, bahwa dia 

bergembira menjadi suami kita, dengan jiwa kita sebagai 

mempelai wanitanya Dia adalah dasar dan substansi. Dia 

adalah sungguh Bapa dan sungguh Ibu dari segala sesuatu 

menurut kodrat. 

 

3.2 Allah, Bapa yang Maha Kuasa 

Kredo menyatakan: ”Aku percaya akan Allah, Bapa yang 

Mahakuasa”. Yesus sendiri menyatakan bahwa Ia mewartakan Kerajaan 

Allah yang adalah Bapa-Nya dan yang Ia perkenalkan kepada kita 
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sebagai Bapa kita juga. Penyataan ini menunjukkan bahwa ada relasi 

antara ”Bapa” dan ”yang Mahakuasa”.  

Pada masa kini, Bapa yang dahulu mudah dipahami dan diterima 

dalam konsep primordial, sulit diterima. Hal ini disebabkan kata ”Bapa” 

bergeser. Makna kata Bapa yang dahulu mencakup pengertian sumber 

yang menciptakan dan sekaligus pelindung dan pemberi hidup diambil 

dari pengertian Bapa zaman sekarang yang menekankan relasi personal 

dengan orang tua laki-laki. Pengertian Bapa yang sesungguhnya adalah 

Bapa yang menjadi tempat bergantung dan pada saat yang sama Bapa 

membuat hidup orang tersebut independen. Oleh sebab itu Bapa 

mewakili kata ”hidup”. Ia mewakili kuasa dan wewenang dan sekaligus 

rahmat, kebaikan dan pertolongan. 

Yang menjadi pertanyaan adalah apabila orang tidak mengalami 

bapa manusiawi yang model demikian, bagaimana mereka bisa 

memandang Allah sebagai Bapa? Tentang pergeseran makna Bapa ini H. 

Tellenback mengatakan bahwa pola sosiologi sudah berubah dan peran 

Bapa tidak lagi menonjol. Sedangkan Sigmund Freud mengatakan 

bahwa gejala lenyapnya “Bapa” diakibatkan doktrin Kristiani yang 

mengajarkan bahwa Yesus yang bangkit dan mendapatkan 

kepenuhanNya menjadi Allah bersama Bapa (duduk di sebelah kanan 

Bapa).  Karena Sang Putra adalah Putera Tunggal Bapa, maka Putera 

menggantikan Bapa, atau ekstrimnya Putera membebaskan diriNya dari 

Bapa. Lebih lanjut, para penulis yang beraliran scientologi merujuk 

keberadaan Allah sebagai Bapa melalui penelitian sejarah agama-agama 

kuno. Agama-agama kuno di daerah Mediterania, Asyria, Babilonia, 

bahkan Yunani menempatkan Allah sebagai bapa dalam konteks 

kemaskulinan. Aliran filsafat Platonisme dan Stoa memandang Allah 

sebagai Bapa dalam fungsi yuridis bapak keluarga. Dalam masyarakat 

Yunani atau Romawi, anggota keluarga mempunyai status sosial karena 

keberadaan bapak keluarga.  

Konsep bapa genealogis, mitologis, sosiologis dan yuridis tidak 

dapat diterima oleh pemahaman Kristiani. Alkitab Perjanjian Lama 

tidak menyapa Allah dengan sebutan ”Bapa”. Sebutan ini adalah khas 

dalam Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Baru, ”Bapa” menjadi nama 

Allah. Yesus menyebut nama ”Bapa” sebanyak 170 kali dalam Injil. 

Dalam kotbah dan ajaranNya tentang Kerajaan Allah, Yesus selalu 

menyebut Allah sebagai Bapa. Dalam perumpamaan-perumpamaan 

mengenai Kerajaan Allah dan pengampunan dosa, Allah selalu 
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digambarkan sebagai Bapa yang berbelas kasih. Dengan menyebut 

Allah sebagai Bapa, Yesus memasukkan Allah ke dalam perjanjian 

dengan manusia dalam sejarah. Allah Bapa orang Kristiani adalah Allah 

yang personal karena Dia ada dalam sebuah 

relasi. 

Dalam sejarah teologi dan dogma, Bapa 

selalu menunjuk pada Allah (Yustinus, Ireneus 

dan Tertulianus), sedangkan Origenes 

menggunakan kata Allah dengan artikel “ho” 

(ho theos= Sang Allah) untuk merujuk kepada 

Bapa dan Allah tanpa artikel (theos= Allah) 

untuk menunjuk kepada Allah. Origenes 

menyebut Yesus theos, seolah-olah Yesus itu 

lebih rendah daripada Bapa. Nanti hal ini akan berkembang menjadi 

bidaah. Namun secara umum dapat dikatakan bahwa bagi teologi dan 

dogma Kristiani, Allah itu adalah Bapa dan Bapa itu adalah Allah. 

Kredo Nikea mengawalinya dengan kata-kata yang meyakinkan 

“aku percaya pada Allah, Bapa yang mahakuasa. Percaya pada Allah 

yang mahakuasa adalah suatu elemen yang sangat penting dalam tradisi 

iman Kristiani. Namun, apakah itu berarti berbicara tentang adanya 

kemahakuasaan Allah? Pendekatan umum untuk mempersoalkan 

alasan dasar dari definisi kemahakuasaan Allah seperti ini ialah: Jika 

Allah itu mahakuasa maka Allah dapat melakukan segala sesuatu. 

Namun nyatanya, Allah tidak dapat membuat sebuah lingkaran persegi, 

atau segitiga; ini menjadi logika kontradiksi dalam dirinya sendiri. 

Tetapi ide kemahakuasaan ilahi tampaknya berpengaruh pada Allah 

yang mana Ia harus mampu melakukan segala sesuatu sehingga tidak 

menimbulkan kontradiksi.  

Suatu problem yang lain disebabkan oleh pertanyaan berikut: 

dapatkah Allah menciptakan sebuah batu yang besar? Jika Allah tidak 

mampu menciptakan sesuatu seperti batu, maka ide mengenai 

kemahakuasaan Allah sepenuhnya ditolak. Namun jika Allah mampu 

menciptakan sesuatu seperti batu, maka tidak ada sesuatu pun yang lain 

yang Allah tidak bisa lakukan yaitu misalnya mengangkat batu itu. Dan 

jika tidak, Allah tidak bisa menunjukan sebagai yang mahakuasa.  

Eksplorasi logika demikian merupakan keragu-raguan yang bernilai, 

terhadap apa yang telah diusahakan untuk mengatasi kesulitan-

kesulitan kita saat berbicara tentang Allah. Salah satu peranan penting 

Origenes(185-254) 
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dari dasar-dasar teologi Kristiani adalah mencari hingga sampai pada 

menemukan makna atau arti kata-kata. Kata-kata dengan satu makna di 

dalam konteks sekular sering kali selalu berubah makna dan nuansa arti 

di dalam suatu model teologi.  

 

3.2.1 Definisi Kemahakuasaan 

Secara literal, “mahakuasa” berarti 

kemampuan untuk melakukan segala sesuatu. 

Namun, kita perlumencari definisi 

kemahakuasaan dengan memperhatikan 

beberapa argumen yang dikembangkan oleh 

C.S. Lewis di dalam bukunya, “problem 

penderitaan”. Lewis memulainya dengan 

menyatakan problem sebagai berikut : 

Jika Allah itu baik, ia seharusnya 

memberikan kebahagiaan yang sempurna kepada ciptaannya 

dan jika Allah itu maha besar, ia seharusnya mampu melakukan 

apa yang ia harapkan. Namun nyatanya ciptaan-Nya tidak 

bahagia. Oleh karena itu Allah kehilangan salah satu kebaikan 

atau kekuatannya atau bahkan hilang keduanya. Ini adalah 

problem dari penderitaan, di dalam bentuk yang paling 

sederhana. 

Tetapi apakah itu berarti menegaskan bahwa Allah itu tidak maha-

kuasa? Levis berpendapat bahwa itu tidak berarti bahwa Allah dapat 

melakukan sesuatu. Allah mengamati sesuatu dengan pasti, atau 

bertindak dalam suatu cara yang pasti atau kemungkinan-kemungkinan 

yang tidak terpikirkan.  

Jika kamu memilih menyatakan Allah dapat memberi kehendak 

bebas pada ciptaannya dan pada waktu yang sama ciptaannya 

juga berpegang pada kehendak bebas itu, maka engkau tidak 

akan berhasil menjelas apapun tentang Allah: kehampaan 

kombinasi dari kata-kata itu tidak seketika memberikan sebuah 

makna karena kita menambahkan mereka dengan dua kata 

yang lain yakni “Allah bisa”. Itu menyisakan kebenaran bahwa 

segala segala sesuatu itu mungkin bagi Allah: ketidak-

mungkinan yang intrinsik itu bukanlah sesuatu. 

Allah tidak dapat melakukan sesuatu berarti secara logika itu tidak 

mungkin. Namun Lewis mengangkat kasus ini lebih lanjut: Allah tidak 

C.S. Lewis (1898-1963) 
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bisa melakukan sesuatu itu adalah ketidak-konsistenan dengan kodrat 

ilahi. Itu bukan logika biasa, ia menyatakan bahwa kodrat Allah yang 

demikian menghalangi Allah melakukan sesuatu yang pasti.  

Pernyataan penting dari isu ini ditegaskan oleh Anselmus dari 

Canterbury dalam Proslogion-nya. Anselmus merenungkan kodrat Allah 

dalam tulisan tersebut. Ia menemukan poin bahwa kemahakuasaan 

tidak perlu dari sesuatu yang baik. Konsep kemahakuasaan ilahi 

dijelaskan oleh Thomas Aquinas, ketika ia mendiskusikan persoalan 

apakah Allah dapat berdosa. 

Pada umumnya dikatakan bahwa Allah adalah yang 

mahakuasa. Namun pernyataan ini tampaknya sukar untuk 

memahami alasannya, apalagi memperhitungkan keraguan 

yang menyatakan ketika Allah dikatakan mahakuasa maka 

Allah dapat melakukan segala sesuatu”... Jika dikatakan bahwa 

Allah adalah yang mahakuasa karena ia dapat melakukan 

segala hal menjadi mungkin karena kuasanya, pemahaman akan 

kemahakuasaan Allah seperti ini ialah pemahaman sekulir, 

melakuan sesuatu yang sia-sia lebih baik mengatakan bahwa 

Allah adalah yang mahakuasa karena ia dapat melakukan 

segala sesuatu yang ia dapat lakukan...berdosa berarti 

mengurangi suatu tindakan yang sempurna. Sebab itu mampu 

berbuat dosa berarti dapat berkurangnya relasi dalam suatu 

tindakan, yang mana hal itu tidak dapat disatukan dengan 

kemahakuasaan. Artinya karena Allah adalah mahakuasa dan Ia 

tidak dapat berdosa.  

Pendapat Aquinas tersebut memperjelas gagasan yang berkaitan 

dengan kemahakuasaan ilahi.  

 

3.2.2 Dua Kekuatan Allah 

Bagaimana Allah bisa bertindak dengan sungguh dipercaya, tanpa 

tunduk pada beberapa perantara eksternal yang memaksa Allah untuk 

bertindak dengan cara yang demikian? Pertanyaan ini menjadi debat 

yang sengit oleh beberapa ahli di Universitas Paris pada Abad ke-13, 

untuk menanggapi suatu bentuk determinisme yang terkait dengan 

penulis Averroes. Bagi Averroes, kepercayaan pada Allah akhirnya 

lenyap setelah mendapat tekanan dari luar. Allah dipaksa untuk 

bertindak dengan cara tertentu dan dengan demikian tindakan Allah 

dipercaya. Pendekatan ini, bagaimanapun, dipandang dengan 
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kecurigaan yang serius oleh sebagian teolog, yang melihatnya sebagai 

penolakan terhadap kebebasan Allah. Tapi bagaimana Allah bisa 

dikatakan bertindak dengan sungguh 

dipercaya, kalau melalui suatu paksaan 

eksternal? 

Jawaban yang diberikan oleh para penulis 

Kristiani pada abad ke-14 seperti Duns Scotus 

dan William Ockham dapat dinyatakan 

bahwa: hal yang dapat dipercaya dari Allah 

akhirnya didasarkan pada sifat ilahi itu 

sendiri. Tindakan Allah sungguh tidak dapat 

dipercaya karena seseorang atau sesuatu yang 

membuat Allah bertindak dengan cara ini, tetapi karena keputusan ilahi 

yang disengaja dan bebas untuk bertindak seperti ini. 

Diskusi ini dimulai dari kepercayaan para rasul yakni "Aku percaya 

akan Allah Bapa yang mahakuasa". Ockham bertanya dengan cermat 

apa yang dimaksud dengan kata "Mahakuasa" (omnipotens). Itu tidak 

mungkin, ia menyatakan bahwa hal itu berarti Allah dapat hadir untuk 

melakukan segala sesuatu; agaknya itu juga berarti bahwa Allah bebas 

untuk bertindak demikian. Allah telah membangun sesuatu tatanan dari 

segala sesuatu yang merefleksikan suatu cinta dan kehendak ilahi yang 

benar dan tatanan itu sudah dibangun dan  akan tetap sampai akhir 

zaman. 

Ockham menggunakan dua istilah penting untuk merujuk pada 

pilihan-pilihan yang berbeda ini. "Kekuatan absolut Allah" (potentia 

absoluta) mengacu pada pilihan-pilihan yang ada sebelum Allah 

mengakui dirinya sendiri bertindak atau membuat dunia ini. "Kekuatan 

yang diterima dari Allah" (potentia ordinata) mengacu pada hal-hal yang 

sekarang mencerminkan keteraturan yang telah didirikan oleh Allah 

pencipta mereka. Ini tidak mewakili dua posisi opsi yang berbeda yang 

terbuka untuk Allah. Mereka mewakili dua moment yang berbeda 

dalam sejarah keselamatan yang besar. Dan perhatian kita pada 

kekuatan yang mengatur atau mencipta dari Allah, yakni cara di mana 

Allah mengatur ciptaan sekarang ini. 

Perbedaan ini penting, namun sulit. Dalam pandangan ini, kita akan 

mengeksplorasikan sedikit lebih detail. Ockham mengundang kita 

untuk mempertimbangkan dua situasi yang sangat berbeda di mana kita 

mungkin berbicara tentang "Kemahakuasaan Allah". Pertama: Allah 

 
W. Ockham (1285-1347) 
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dihadapkan dengan seluruh kemungkinan,  seperti menciptakan dunia, 

atau tidak menciptakan dunia. Allah dapat memilih untuk 

mengaktualisasikan setiap kemungkinan ini. Ini adalah kekuatan 

absolut Allah. 

Tapi kemudian Allah memilih beberapa pilihan, dan membawa 

mereka menjadi ada. Kita sekarang ini berada dalam kuasa ciptaan 

Allah-suatu dunia yang mana kekuatan Allah ini sungguh-sungguh 

kuat oleh kebenaran pilihan Allah sendiri. Poin yang mau dikemukan 

Ockham disini adalah bahwa: dengan memilih untuk meng-actus-kan 

satu pilihan, Allah juga memilih untuk tidak meng-actus-kan potentia 

yang lain. Memilih untuk melakukan sesuatu berarti memilih untuk 

menolak sesuatu yang lain. Setelah Allah memilih untuk menciptakan 

dunia, maka pilihan untuk tidak menciptakan dunia disisihkan. Ini 

berarti bahwa ada hal-hal yang mungkin yang mana Allah bisa 

melakukan sesuatu dan tidak selamanya itu dilakukan. Meskipun Allah 

bisa saja memutuskan untuk tidak menciptakan dunia, namun Allah 

juga memiliki kebebasan untuk menolak kemungkinan itu. Penolakan 

berarti bahwa kemungkinan ini tidak selamanya terbuka. 

Hal ini mengarah ke apa tampaknya, pada pandangan pertama, 

menjadi suatu situasi paradoks. Memperhitungkan kemahakuasaan 

ilahi, Allah sekarang tidak dapat melakukan segala sesuatu. Dengan 

menggunakan kekuatan ilahi, Allah telah membatasi pilihan-pilihan. 

Bagi Ockham, Allah sekarang tidak bisa melakukan segala sesuatu. 

Allah sengaja membatasi kemungkinan-kemungkinan. Allah memilih 

untuk membatasi pilihan yang sekarang terbuka. Apakah itu sebuah 

kontradiksi? Tidak. Jika Allah benar-benar mampu melakukan segala 

sesuatu, maka Allah harus berkomitmen untuk tindakannya - dan tetap 

berkomitmen untuk itu. Allah, dalam membatasi kemaha-kuasaan, 

memilih untuk mengekang diri terhadap pilihan-pilihan lain yang 

tersedia.  

 

3.2.3 Gagasan Pembatasan Diri Ilahi 

Ide pembatasan diri Allah mulai dieksplorasi dengan minat baru 

pada Abad ke-19, khususnya dalam konteks Kristologi. Kerangka ini 

disukai untuk diskusi tentang ide pembatasan diri ilahi sudah 

disinggung oleh Flp 2:6-7, yang berbicara tentang Kristus yang 

mengosongkan diri-Nya. Istilah "kenotisisme" (berasal dari kata Yunani 
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kenosis, yang artinya: “pengosongan”) dan untuk secara lebih luas 

digunakan untuk merujuk pada pendekatan ini. 

Gottfried Thomasius (1802-1875) berpendapat bahwa Allah memilih 

jalan pembatasan diri dengan berinkarnasi di dalam Kristus. Thomasius 

mengadopsi posisi bahwa Allah (atau, lebih akurat Logos ilahi) 

menyisihkan (atau menjadi dikosongkan dari) atribut metafisis ilahi 

(seperti kemahakuasaan, kemahatahuan, dan maha ada) dalam Kristus 

tetap mempertahankan atribut moral (seperti cinta ilahi, kebenaran, dan 

kesucian). Kita menghadapi problem Doketisme dari gagasan bahwa 

Allah menyisihkan semua atribut ketuhanan dalam inkarnasi. 

Doketisme (dari kata Yunani dokein yang berarti “kelihatannya saja”) 

menyatakan bahwa tubuh Kristus di bumi ini hanya tubuh yang semu 

saja. Dengan gagasan ala doketisme “tubuh semu itu ditinggalkan ketika 

penyaliban” kita tidak bisa berbicara soal keterlibatan Allah dalam 

penderitaan manusia. 

Gagasan kenotisisme dikembangkan lebih lanjut oleh Charles Gore 

(1853-1932) dan P.T. Forsyth (1848-1921) untuk menghindari bahaya 

Doketisme. Mereka berpendapat bahwa penekanan pada atribut-atribut 

keilahian itu cenderung dilihat sebagai melenyapkan kemanusiaan 

Kristus. Maka, Gore dalam dalam bukunya Inkarnasi Putra Allah (1891) 

mengembangkan gagasan bahwa kemanusiaan Kristus itu penuh 

mencakup kerelaan dirinya untuk mengosongkan diri-Nya dari dari 

pengetahuan ilahi, dengan menghasilkan pengabaian akan 

kemanusiaannya sendiri. Oleh karena itu, tidak ada kesulitan yang 

ditemukan oleh pengamatan bahwa catatan-catatan Injil tampaknya 

menunjukkan bahwa Yesus memiliki pengetahuan yang terbatas. 

Mungkin pernyataan yang paling dramatis dari gagasan pembatasan 

diri ilahi dapat ditemukan dalam Surat dan Makalah Dietrich Bonhoeffer 

dari Penjara, yang berasal dari tahun-tahun terakhir Perang Dunia II: 

Allah membiarkan dirinya didorong keluar dari dunia ke salib. 

Dia tak berdaya dan lemah di dunia, dan itulah cara yang tepat, 

satu-satunya jalan, di mana ia menyertai kita dan membantu 

kita... Alkitab mengarahkan kita pada ketidakberdayaan dan 

penderitaan Allah; hanya penderitaan Allah dapat membantu. 

Di zaman yang menjadi semakin curiga terhadap gagasan 

"kekuasaan," itu mungkin menyegarkan kembali untuk mengingat 

bahwa pembicaraan tentang "Allah yang maha kuasa" tidak selalu 

berarti bahwa Allah adalah seorang tiran, tetapi bahwa Allah memilih 
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untuk selalu berdiri di samping orang yang  tidak berdaya. Inilah tema 

utama dalam interpretasi dari salib Kristus. 

 

3.3 Allah, Pencipta Langit dan Bumi 

Kredo menyatakan: ”Aku percaya akan Allah, Bapa yang 

Mahakuasa, Pencipta Langit dan Bumi”. Apa arti dari pernyataan 

”Allah adalah Pencipta Langit dan Bumi”? 

Data Alkitab (mis. Kej 1-2) memang menyatakan bahwa Allah 

adalah Pencipta. Namun, apa makna sesungguhnya dari ungkapan 

tersebut? Dalam sejarah ilmu Teologi, doktrin tentang Allah sebagai 

pencipta dalam Perjanjian Lama berhubungan dengan Allah sebagai 

Penyelamat dalam Perjanjian Baru. Allah Pencipta dan Penyelamat 

adalah Allah yang satu dan sama. Sejak awal hidup Gereja, Gnostisisme 

menyerang keyakinan tersebut. 

 

3.3.1 Perkembangan Doktrin (ajaran) tentang Penciptaan 

Tema tentang Allah sebagai pencipta merupakan suatu tema yang 

sangat penting dalam dunia Perjanjian Lama. Pusat perhatiannya yaitu 

pada kisah/narasi penciptaan yang ditemukan dalam dua bab pertama 

dari kitab Kejadian. Meskipun demikian, haruslah diapresiasi bahwa 

tema tersebut tertanam secara kuat-mendalam di dalam literatur 

Kebijaksaan dan kenabian di dalam Perjanjian Lama. Ayb 38:1-42:6, 

yang menekankan pada peranan Allah sebagai Pencipta dan Pemelihara 

dunia, mengajukan pemahaman yang paling komprehensif yang tak 

dapat diragukan lagi tentang Allah sebagai Pencipta yang ditemukan di 

dalam Perjanjian Lama,. 

Konteks dari ide tentang Allah sebagai Pencipta ada dua. Pertama 

adalah bahwa ide itu muncul dalam konteks refleksi pujian kepada 

Allah di dalam ibadat orang-orang Israel, baik itu ibadat perorangan 

dan ibadat dalam kelompok. Kedua adalah bahwa Allah yang 

menciptakan dunia juga adalah Allah yang membebaskan Israel dari 

perbudakan (di Mesir) dan Allah yang terus memelihara mereka hingga 

hari itu.  

Tema “penciptaan” dalam Perjanjian Lama merupakan suatu sikap 

kritis penulis Alkitab terhadap kisah kosmologis dari orang atau 

masyarakat sezamannya. Kisah kosmologis biasanya menunjukkan 

bahwa kekuasaan keteraturan selalu menang atas kekuasaan kekacauan 

(khaos). Penciptaan merupakan suatu bentuk berwujud yang muncul 
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dari suatu situasi khaos yang tak berbentuk. Model ini digambarkan 

dengan pekerjaan seorang tukang periuk (mis. Kel 2:7; Yes 29:16; 44:8, 

Yer 18:1-6). Dunia sekitar Laut Tengah menggambarkan kekuatan khaos 

dengan gambaran seekor naga atau monster yang lain yang sejenis 

(dinamai dengan berbagai nama seperti Behemoth, Leviathan, Nahar, 

Rahab, Tannim, atau Yam). Kekuatan khaos itu harus ditundukkan (Ayb 

3:8; 7:12; 9:13; 40:15-32; Mzm 74:13-15; 139:10-11; Yes 27:1; 41:9-10; Zak 

10:11). 

Menjadi jelas bahwa ada kesejajaran antara kisah Allah Pencipta 

dalam Perjanjian Lama dengan kekuatan khaos dan mitologi Ugarit atau 

pun mitologi orang-orang Kanaan. Meskipun demikian, ada perbedaan-

perbedaan yang begitu signifikan pada point-point penting, yang tidak 

hanya terdapat pada tuntutan dari Perjanjian Lama bahwa kekuatan-

kekuatan kekacauan tidak akan dilihat sebagai sesuatu yang Ilahi. 

Penciptaan tidak akan dipahami di dalam terminologi perang satu 

dengan yang lain di antara dewa-dewi yang berbeda demi suatu masa 

depan yang masih misteri, tetapi penciptaan akan dipahami di dalam 

terminologi misteri Allah. 

Mungkin salah satu penegasan yang sangat penting dari penegasan-

penegasan lain di dalam Perjanjian Lama adalah alam semesta (natura) 

tidak bersifat ilahi. Kisah penciptaan dalam kitab Kejadian memberikan 

suatu laporan bahwa Allah menciptakan bulan, matahari, dan bintang-

bintang (di langit). Dalam dunia purbakala benda-benda angkasa 

tersebut disembah sebagai benda-benda ilahi. Konsep penciptaan di 

dalam dunia Yahudi atau dalam konteks dunia Kristiani yang 

menyatakan bahwa benda-benda angkasa itu diciptakan oleh Allah 

maka benda-benda langit tersebut ditempatkan di bawah kekuasaan 

Allah dan secara intrinsik tidak mempunyai unsur keilahian di dalam 

dirinya sendiri. 

Para penganut Gnostisisme menyatakan bahwa ada mahluk 

pengantara antara Allah dan manusia. Pengantara ini sering disebut 

Demiurgos. Allah menciptakan Demiurgos. Dan Demiurgos inilah yang 

menciptakan dunia dan segala isinya. Argumentasi Gnostisisme ada 

seputar eksistensi dari dua dewa yang itu “Allah” adalah dewa yang 

memiliki kekuasaan yang lebih tinggi yang menjadi sumber spiritualitas 

dunia yang tak kelihatan dan Demiurgos adalah sumber hidup dewa-

dewi yang lain yang menciptakan dunia material. Pendekatan ini 

memiliki aspek dualisme yang sangat kuat yang kemudian 
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menimbulkan ketegangan antara realitas spiritual (yang dilihat sebagai 

ada yang baik) dan realitas material (yang dilihat sebagai ada yang 

buruk). Perjuangan kaum Gnostik adalah membebaskan realitas ada baik 

dari kontaminasi keburukan.  

Ireneus dari Lyons menghadapi aliran Gnostik ini. Fokus perdebatan 

adalah pertanyaan bahwa penciptan itu dari ketidak-adaan (creatio ex 

nihilo) atau dari bahan yang sudah ada? Kristianitas awali berakar di 

dunia Laut Tengah bagian Timur pada awal abad pertama dan kedua 

bersentuhan dengan filsafat Yunani. Pemahaman dunia Yunani tentang 

dunia dapat diringkas sebagai berikut. Allah tidak boleh dipikirkan 

sebagai Dia yang menciptakan dunia. Allah haruslah dipahami sebagai 

seorang Arsitek yang mengatur pra-eksistensi dari segala sesuatu. 

Segala sesuatu sudah ada di dalam dunia dan tidak perlu untuk 

diciptakan lagi; hanya perlu untuk diberikan suatu definisi yang jelas 

dan terstruktur. Lebih lanjut, Allah dipahami sebagai pribadi yang 

sangat menarik dari segala sesuatu yang telah ada di dunia. Kemudian 

dalam salah satu dialognya (Timaeus) Plato mengembangkan ide tentang 

dunia yang diciptakan dari pra-eksistensi segala dari segala sesuatu, 

dunia yang seperti sekarang ini. 

Ide tersebut kemudian diambil oleh para penulis Gnostik yang 

kemudian diikuti oleh teolog Kristiani seperti Theofilus dari Alexandria 

dan Yustinus Martir. Mereka mengungkapkan iman tentang pra-

eksistensi dari segala sesuatu yang dibentuk di dalam dunia merupakan 

bagian dari tindakan Penciptaan. Dengan kata lain, penciptaan bukanlah 

suatu tindakan menciptakan dari ketiadaan; penciptaan itu haruslah 

dilihat sebagai suatu tindakan konstruksi/pembangunan, dari materi-

materi yang telah ada. Eksistensi keburukan di dalam dunia dapat 

dijelaskan sebagai suatu pra-eksistensi yang keras kepala dari segala 

sesuatu yang diciptakan di dunia ini. Pilihan Allah di dalam 

menciptakan dunia tidak dibatasi oleh kemiskinan kualitas dari segala 

yang ada. Keburukan atau segala sesuatu yang merusak di dunia tidak 

berasal dari Allah karena yang diciptakan oleh Allah adalah baik. 

Keburukan adalah kekurang-lengkapan atau penyimpangan yang 

bukan dari Allah.  

Ide penciptaan yang berasal dari pra-eksistensi dari Gnostisisme 

atau ide yang berasal cara pandang Platonisme dilawan oleh beberapa 

penulis kristiani dari abad kedua dan ketiga. Mereka berargumen 

bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini diciptakan oleh Allah. Tidak 
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ada apa yang disebut dengan pra-eksistensi. Segala sesuatu diciptakan 

dari ketiadaan. Ireneus memberikan argumen bahwa doktrin kristiani 

tentang penciptaan menegaskan kesejajaran kebaikan dari penciptaan 

yang kemudian dikontraskan secara mendalam dengan ide Gnostisisme 

bahwa materi dunia adalah keburukan. Menurut Ireneus, gloria dei homo 

vivens (kemuliaan Allah terlihat dalam manusia yang hidup). 

Penulis lain, Tertulianus, menggarisbawahi makna keilahian yang 

ada di balik keputusan untuk menciptakan dunia. Eksistensi dunia di 

dalam dirinya sendiri merupakan hak dari kebebasan dan kebaikan 

Allah, bukan berasal dari kodrat segala benda yang melekat pada 

dirinya sendiri. Eksistensi dunia bergantung sepenuhnya pada Allah. 

Pandangan ini kemudian dikontraskan secara mendalam dengan 

pandangan Aristotelianisme, yang mengatakan bahwa dunia 

bergantung pada ketiadaan eksistensinya, dan bahwa struktur khusus 

dunia pada hakekatnya adalah necessarium.  

Pada akhir abad keempat, para teolog Kristiani menolak pendekatan 

Platonisme. Kristianitas yakin bahwa Allah adalah Pencipta baik dunia 

spiritual maupun dunia material. Konsili Nikea dibuka dengan suatu 

deklarasi iman akan Allah sebagai “Pencipta langit dan bumi,” yang 

kemudian menegaskan keilahian ciptaan baik itu realitas spiritual 

maupun realitas material.  

Pada masa Abad Pertengahan, bentuk/paham dualisme sekali lagi 

membuat pendekatannya, secara khusus, cara pandang dari Cathari dan 

Albigenes, Konsili Lateran IV (1215) dan konsili Florence (1442) secara 

eksplisit mengajarkan bahwa Allah menciptakan segala ciptaan yang 

baik dari ketiadaan.  

 

3.3.2 Implikasi dari Doktrin tentang Penciptaan 

Doktrin tentang penciptaan menunjukkan keberadaan sang Pencipta 

dan ciptaan. Tema ini cukup jelas di dalam surat-surat Paulus kepada 

Jemaat di Roma, yang pada bab-bab awal mengkritisi kecenderungan 

untuk menurunkan eksistensi Allah ke dalam level dunia. Menurut 

Paulus ada kecenderungan-kecenderungan kodrati manusia yang 

kemudian disebut sebagai hasil/akibat dari dosa, yakni “melayani segala 

yang diciptakan dari pada sang Pencipta” (Rom 1:25). Tugas utama dari 

orang teologi Kristiani yang menjelaskan tentang Penciptaan adalah 

untuk membedakan Allah dari ciptaan, sementara pada saat yang sama 

menegaskan bahwa ciptaan merupakan karya Allah.  
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Proses ini mungkin dapat dilihat dari tulisan-tulisan Agustinus yang 

memberikan perhatian dalam menempa penegasan dunia spiritualitas 

dengan memberikan tanggapan pada 

kecenderungan gaya hidup monastik yaitu 

suatu cara hidup dengan meninggalkan dunia, 

secara jelas di dalam tulisan-tulisan seperti 

Thomas a Kempis yaitu “Mengikuti Jejak 

Kristus” dengan karakteristik penegasannya 

pada “mengkontemplasikan dunia.” Ada 

dialektika pemikiran Calvinis antara dunia 

sebagai ciptaan yang diciptakan oleh Allah 

sendiri dan dunia sebagai ciptaan semata. Dua 

pemahaman ini dapat digambarkan sebagai “dua fokus elips dari dunia 

spiritualitas Calvin”. Pola yang sama pula dapat dipahami di dalam 

doktrin Calvin tentang kodrat manusia -meskipun tekanannya pada 

kodrat dosa dari manusia- dia tak pernah kehilangan pandangan akan 

fakta bahwa hal tersebut merupakan ciptaan Allah. Pikiran dikotori oleh 

dosa, hal tersebut tetap ciptaan dan milik Allah. Doktrin tentang 

penciptaan kemudian mengarah lebih lanjut lagi kepada suatu 

pandangan yang kritis tentang spiritualitas dunia, yang di dalamnya 

dunia kembali ditegaskan tanpa jatuh ke dalam perangkap yang 

mengancam eksistensi Allah.  

Penciptaan mengimplikasikan otoritas Allah yang mengatasi dunia. 

Karakteristik biblis menegaskan bahwa sang Pencipta memiliki otoritas/ 

kuasa atas ciptaan. Manusia kemudian dianggap sebagai bagian dari 

ciptaan dengan kedudukan spesial di dalam penciptaan tersebut. 

Doktrin tentang penciptaan terarah kepada ide tentang “manusia 

sebagai pengatur ciptaan”, yang kemudian dikontraskan dengan ide 

sekular tentang; “manusia sebagai pemilik dunia”ini. Ciptaan bukanlah 

milik kita, kita menguasainya dalam konteks tetap percaya kepada Allah 

sebagai Sang Pencipta. Itu berarti bahwa kita hanya menjadi 

pengurus/pengatur ciptaan Allah dan bertanggung jawab atas segala 

sesuatu yang kita alami di dalam mengurus segala ciptaan Allah 

tersebut. Pemahaman ini merupakan hal terpenting dalam relasi dengan 

perhatian ekologis dan lingkungan sekitar bahwa lingkungan sekitar 

menyediakan suatu landasan teoritis bagi manusia dalam latihan untuk 

bertanggung jawab kepada planet bumi ini. 

Thomas à Kempis 

(1380-1471) 



 

45 

 

Doktrin tentang Allah sebagai Pencipta mengimplikasikan kebaikan 

yang ada di dalam segala ciptaan. Di seluruh tulisan biblis pada kitab-

kitab pertama, kita dapat menemukan penegasan sebagai berikut: 

“Allah melihat semuanya itu baik” (Kej 1:10,18,21,25,31). Manusia 

diciptakan sebagai makhluk sosial dan itu berarti bahwa ada relasi 

antara manusia dengan yang lain. Teologi Kristiani tidak memberi 

ruang bagi pengikut Gnostisisme atau ide dari para penganut dualisme 

tentang dunia sebagai tempat keburukan. Meskipun dunia jatuh ke 

dalam dosa, Allah mempunyai kapasitas untuk menyelamatkannya, 

karena semua ciptaan yang diciptakan Allah adalah baik adanya. 

Hal ini tidak mau dikatakan bahwa ciptaan sudah mengalami 

kesempurnaan. Komponen paling esensial dari doktrin Kristiani tentang 

dosa adalah pengenalan bahwa dunia telah berlalu dari jalan yang telah 

Allah tempatkan dalam karya penciptaan. Hal tersebut telah dibelokkan 

dari tujuan utamanya. Dosa merupakan situasi/keadaan kejatuhan 

kemuliaan dari segala ciptaan; (kemuliaan dari segala ciptaan diciptakan 

juga oleh Allah). Dunia sebagaimana yang kita lihat sekarang bukanlah 

dunia yang tercipta sebagaimana maksud dari ketika diciptakannya. 

Eksistensi dosa manusia, kekuasaan si Jahat, dan kematian merupakan 

tanda di dalam dirinya. Alasan ini bagi kebanyakan refleksi dari orang-

orang Kristiani tentang keselamatan dimasukkan beberapa ide tentang 

pemulihan ciptaan kepada integritasnya otentik, sehingga maksud-

maksud Allah bagi keseluruhan ciptaanNya dapat terpenuhi dengan 

baik. Kitab Suci menegaskan bahwa seluruh ciptaan diciptakan sebagai 

“baik”.  

Penciptaan sebagaimana yang dikisahkan dalam Kitab Kejadian 

mengimplikasikan bahwa manusia merupakan ciptaan yang diciptaan 

menurut gambaran Allah. “Engkau menciptakan kami bagi diri-Mu 

sendiri dan hati kami belum beristirahat sampai mereka menemukan 

peristirahatan di dalam Engkau sendiri” (Agustinus dari Hippo). 

Melalui kata-kata tersebut, dilihat betapa pentingnya doktrin tentang 

penciptaan bagi pemahaman tentang pengalaman harian manusia.  

 

3.3.3 Model-Model Penggambaran Allah sebagai Pencipta 

Segala sesuatu yang Allah lakukan sebagai Pencipta telah menjadi 

subjek perdebatan yang intens dalam tradisi Kristiani. Sejumlah model 

atau cara penggambaran akan segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah 
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yang telah berkembang pada zaman itu, berasal dari kekompleksitasan 

dan kekayaan pemahaman Kristiani akan ide tentang penciptaan. 

 

a. Emanasi. 

Terminologi ini digunakan secara luas oleh para penulis Kristiani 

awali untuk mengklarifikasi relasi antara Allah dan dunia. Meskipun 

terminologi ini tidak digunakan baik oleh Plato maupun Plotinus 

(Neoplatonisme), para Bapa Gereja tertarik dengan ide dari Platonisme 

yang melihat ide tersebut sebagai suatu jalan yang baik dan tepat sekali 

untuk membahasakan pemahaman-pemahaman (ide-ide) Platonisme. 

Gambaran yang mendominasi pendekatan ini adalah bahwa cahaya 

atau panas radiasi yang berasal dari matahari atau sebagai sumber dari 

manusia seperti nyala api. Gambaran penciptaan ini (yang diisyaratkan 

dalam konsili Nikea dengan frasa “terang dari terang”) menyarankan 

bahwa penciptaan dunia dianggap sebagai sesuatu yang mengalir dari 

energi kreatif Allah. Sebagai suatu terang yang diperoleh dari cahaya 

matahari dan gerakan refleks kodratnya, seluruh tata penciptaan 

tersebut datang dan berasal dari Allah dan dari ungkapan kodrat ilahi. 

Oleh karena itu hal yang menjadi dasar dari model ini adalah bahwa 

alam semesta ini memiliki relasi antara Allah dan dan ciptaan. 

Meskipun demikian, model ini juga memiliki kelemahannya, dua 

diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, gambaran akan radiasi 

cahaya matahari atau radiasi panas api mengimplikasikan suatu 

emanasi voluntir (bebas) pada adanya suatu keputusan sadar untuk 

mencipta. Tradisi Kristiani dengan konsisten menegaskan bahwa 

tindakan penciptaan terletak pada keputusan Allah untuk menciptakan 

atau tidak, yang dalam model ini tidak diungkapkan secara kuat-

mendalam. 

Pandangan tersebut secara alamiah menghantar pada kelemahan 

kedua yang berhubungan dengan kodrat impersonal dari model ini. 

Gagasan tentang Allah Personal, mengungkapkan personalitas baik 

dalam tindakan penciptaan maupun penciptaan di dalam dirinya 

sendiri, adalah merupakan suatu hal yang sulit untuk diakui melalui 

penggambaran yang demikian. Meskipun demikian, model ini 

membahasakan dengan begitu jelas relasi tertutup antara sang Pencipta 

dan ciptaan, menghantar kita kepada adanya suatu harapan bahwa 

segala sesuatu yang berasal dari identitas dan kodrat sang Pencipta 

dapat ditemukan di dalam ciptaan. Keindahan Allah -yang merupakan 
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tema yang cukup penting pada teologi di awal abad pertengahan dan 

yang kemudian memiliki signifikasinya kembali pada tulisan-tulisan 

Hans Ur von Balthasar.  

 

b. Konstruksi 

Ada begitu banyak bagian dalam Kitab Suci yang menggambarkan 

Allah sebagai sang Master Pembangun, yang dengan bebas membangun 

dunia ini (mis. Mzm 127:1). Perumpamaan menjadi hal yang begitu kuat 

dalam menyampaikan ide-ide yang menjadi tujuan, rencana dan suatu 

maksud bebas dari tindakan mencipta. Gambaran tersebut penting 

karena menggambarkan perhatian baik kepada sang Pencipta maupun 

Ciptaan. Lagi pula, teks tersebut mengungkapkan keahlian dari sang 

pencipta dan menunjukkan keindahan dari tata ciptaan yang harus 

diapresiasi, baik terhadap apa yang ada di dalam dirinya maupun apa 

yang menjadi kesaksian akan kreativitas dari sang Penciptanya. 

Meskipun demikian, gambaran tersebut memiliki kekurangan yang 

berhubungan dengan suatu point penting dalam dialog Plato dengan 

Timeus. Hal ini menggambarkan penciptaan sebagai sesuatu yang 

termasuk dalam pre-esksitensi. Di sini, penciptaan dipahami sebagai 

pemberian bentuk dan forma kepada segala sesuatu yang telah ada-

termasuk ide yang mana telah kita lihat, yang kemudian menjadi sebab 

ketegagan dengan doktrin tentang penciptaan dari ex nihilo (dari 

ketiadaan). Gambaran Allah sebagai seorang Pembangun/Perancang 

bangunan juga nampaknya mengimplikasikan pertemuan dunia materi 

yang jelas-jelas tidak sempurna. Meskipun demikian, di samping 

kesulitan yang ada, hal ini dapat dilihat sebagai suatu model 

pengungkapan pemahaman karakter dari sang Pencipta, di beberapa 

bagian, diungkapkan pula di dalam dunia natural, seperti seorang Artis 

yang sudah bersatu dengan pekerjaannya.  

 

c. Ungkapan Keindahan 

Beberapa penulis Kristiani berbicara tentang penciptaan sebagai 

karya tangan Allah yang kemudian dibandingkan dengan karya seni 

yang memiliki keindahan di dalam dirinya sendiri, sebaik dan seindah 

pengungkapan pribadi dari sang Penciptanya. Penciptaan adalah 

“ungkapan keindahan” Allah sebagai sang Pencipta. Gambaran ini 

berfungsi sebagai pelengkap dari kedua model konstruksi dan model 

emanasi  di atas. 
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Penggambaran diri Allah sebagai seorang artis membawa ide dari 

pengungkapan personal dalam penciptaan segala sesuatu yang indah. 

Sekali lagi kelemahan potensial perlu untuk dicatat; contohnya model 

yang dapat dengan mudah mengarah kepada ide tentang penciptaan 

segala sesuatu yang berasal dari pra-eksistensi, seperti kasus dari 

seorang pemahat dengan patung yang diukir dari setumpuk batu yang 

telah ada sebelumnya. Meskipun demikian model tersebut menawarkan 

kepada kita sekurang-kurangnya kemungkinan akan cara berfikir 

tentang penciptaan dari ketiadaan, seperti seorang pengarang yang 

menuliskan sebuah novel atau seperti seorang komposer yang 

menggubah sebuah melodi menjadi sebuah harmoni yang indah. Model 

ini juga mendorong kita untuk mencari pengungkapan diri Allah di 

dalam ciptaan-Nya, dan menghantarkan kredibilitas teologi ke dalam 

suatu teologi kodrati. Demikian juga alam menjadi perantara antara 

konsep penciptaan sebagai “ungkapan keindahan” dan konsep tentang 

keindahan yang memiliki sigfinikansi yang begitu tinggi dan mendalam.  

 

3.3.4 Konsekuensi Ide Penciptaan Kristiani  

a. Hubungan antara Penciptaan dan Waktu 

Kata “waktu” dalam bahasa Yunani adalah kronos yang bersifat 

siklis. Sebaliknya, pemikir Kristiani memikirkan “waktu” sebagai saat 

keselamatan (kairos) yang bersifat linear. 

 Agustinus dari Hippo berpendapat bahwa Allah tidak bisa 

dikatakan telah membawa penciptaan menjadi ada pada saat tertentu 

dalam waktu tertentu, seolah-olah "waktu" itu sendiri ada sebelum 

penciptaan. Agustinus memandang bahwa waktu itu sendiri harus 

dilihat sebagai aspek penciptaan.Hal ini memiliki implikasi penting 

dalam memahami sifat sejarah, dan terutama minatnya dalam gagasan 

"memori". Gagasan "waktu sebagai yang diciptakan" mungkin dapat 

dilihat paling jelas dalam renungan Agustinus dalam Confessiones, 

sebuah permenungan panjang yang mengambil bentuk doa kepada 

Allah:  

"Engkau telah membuat waktu itu sendiri. Waktu tidak bisa 

berlalu sebelum Engkau membuat waktu. Tetapi jika waktu tidak 

ada sebelum langit dan bumi, mengapa orang bertanya apa yang 

kemudian Engkau lakukan? Tidak ada "maka" ketika tidak ada 

waktu ... Hal ini tidak dalam waktu yang ada sebelum Engkau. 

Jika tidak, Engkau tidak akan mendahuluinya sepanjang waktu. 
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Dalam keagungan keabadian yang selalu ada di masa sekarang, 

Engkau ada sebelum segala sesuatu di masa lalu dan melampaui 

segala sesuatu di masa lalu dan melampaui segala sesuatu di 

masa depan, karena mereka masih akan datang, dan mereka 

datang kemudian ada masa lalu... Engkau menciptakan 

semuanya dan Engkau ada sebelum semuanya. Juga tidak ada 

waktu ketika waktu tidak ada. Oleh karena itu tidak ada waktu 

ketika Engkau tidak membuat sesuatu, karena Engkau membuat 

waktu itu sendiri".  

Hal itu membuat Agustinus berbicara tentang penciptaan waktu 

(atau "penciptaan dengan waktu"), daripada penciptaan dalam waktu. 

Tidak ada konsep dari periode intervensi sebelum penciptaan, atau 

periode tak terhingga yang dapat diperpendek atau diperpanjang sesuai 

situasi. Keabadian adalah abadi; waktu adalah suatu aspek dari ciptaan. 

Ide Agustinus telah memunculkan gelombang baru popularitas dan 

masuk akal dalam terang wawasan baru yang ditawarkan oleh 

kosmologi modern. Sebagai contoh, perhatikan komentar dari fisikawan 

Australia Paul Davies tentang hal ini:  

Orang sering bertanya: kapan big bang terjadi? Bang tidak terjadi 

pada titik di ruang sama sekali. Ruang itu sendiri muncul 

dengan big bang. Ada kesulitan serupa atas pertanyaan: apa yang 

terjadi sebelum big bang? Jawabannya adalah bahwa tidak ada 

"sebelum". Waktu itu sendiri dimulai pada big bang.  

Sebagaimana telah kita lihat,  Agustinus telah lama menyatakan bahwa 

dunia dibuat dengan waktu dan tidak dalam waktu, dan itulah posisi 

ilmiah modern. 

 

b. Penciptaan dan keutuhan ciptaan 

Pada dekade akhir abad ke-20 ada gerakan untuk memperhatikan 

ekologi. Beberapa penulis berpendapat bahwa sikap eksploitatif 

terhadap alam adalah akibat langsung dari doktrin Kristiani tentang 

penciptaan. Sejarahwan Lynn White Jr. berpendapat bahwa eksploitasi 

alam terjadi karena gagasan Kristiani Yahudi tentang manusia yang 

memiliki kekuasaan atas ciptaan. Konsep "gambar Allah", yang 

ditemukan di kisah penciptaan dalam Kejadian (Kej 1:26-27) dapat 

dipandang sebagai dalih untuk membenarkan eksploitasi manusia 

terhadap sumber daya dunia. Kisah penciptaan dalam Kitab Kejadian 

mengandung unsur melegitimasi gagasan dominasi manusia atas 
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ciptaan. White juga menyimpulkan bahwa pemikiran Kristiani tersebut 

menyebabkan adanya krisis ekologi. 

Pada satu sisi, untuk menanggapi gagasan tersebut dan dengan 

pembacaan lebih dekat teks Kejadian, lahirlah tema baru berhubungan 

dengan keutuhan ciptaan, misalnya: "manusia 

sebagai pelayan penciptaan (stewardship 

spirituality)" dan "kemanusiaan sebagai mitra 

Allah". Doktrin penciptaan menegaskan 

pentingnya tanggung jawab manusia terhadap 

lingkungan.  

Pada sisi yang lain, teolog Kanada, Douglas 

John Hall, berpendapat bahwa konsep Alkitabiah 

"dominasi" sebenarnya berarti "penatalayanan". 

Perjanjian Lama melihat penciptaan sebagai milik 

manusia. Tata ciptaan adalah sesuatu yang dipercayakan kepada umat 

manusia, yang bertanggung jawab untuk mengamankan dan 

merawatnya. 

Calvin B. DeWitt berpendapat bahwa empat prinsip ekologi 

mendasar mudah dapat dilihat dalam narasi Alkitab, yang 

mencerminkan ajaran Kristiani tentang penciptaan. 

1. "Prinsip menjaga bumi": hanya sebagai pencipta terus dan 

menopang kemanusiaan, sehingga manusia harus menjaga dan 

mempertahankan ciptaan dari Sang Pencipta. 

2. "Prinsip Sabat": ciptaan harus diizinkan untuk pulih dari 

penggunaan manusia sebagai sumber daya. 

3. "Prinsip berbuah": kesuburan penciptaan adalah untuk dinikmati, 

tidak hancur. 

4. "Pemenuhan dan batas prinsip": ada batas yang ditetapkan untuk 

peran manusia dalam penciptaan, dengan batas-batas yang 

ditetapkan di tempat yang harus dihormati. 

Jürgen Moltmann memberikan kontribusi dengan menulis buku 

berjudul Allah dalam Penciptaan (1985). Dalam buku tersebut, Moltmann 

berpendapat bahwa eksploitasi dunia melawan ajaran Kristiani. 

Alasannya adalah bahwa karena cara ada Allah di dunia adalah melalui 

Roh Kudus, maka perusakan tata ciptaan adalah melawan Allah.  
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c. Penciptaan dan Ilmu-ilmu alam 

Publikasi Charles Darwin The Origin of Species (1859) dan The 

Descentof Man (1871) menawarkan teori murni naturalistik asal dan 

perkembangan manusia. Di mata banyak pengamat, Darwinisme 

menyebabkan pendekatan Kristiani untuk penciptaan tidak bisa 

dipertahankan lagi. Pendekatan evolusi Darwin mengenai asal-usul 

manusia dan sejarah evolusinya memicu reaksi dari  para teolog. 

Perdebatan mengangkat pertanyaan mendasar yang terus menjadi 

penting saat ini: apa hubungan antara teologi Kristiani dan ilmu alam?  

 

1). Kontinuitas antara sains dan teologi 

Kekuatan dominan dalam teologi Protestan di abad ke-19 adalah 

Protestan liberal. Bahkan dalam bentuknya yang paling awal, seperti 

yang terlihat dalam tulisan-tulisan F.D.E. Schleiermacher, Protestan 

Protestan menunjukkan bahwa mereka harus berkomitmen untuk 

reinterpretasi iman Kristiani dalam hal yang konsisten dengan 

kebijaksanaan yang diterima dari sesuai usia. Meskipun Schleiermacher 

meninggal hampir seperempat abad sebelum publikasi tentang asal-usul 

spesies, pendekatan umumnya diaplikasikan oleh penerusnya, seperti 

Albrecht Ritschl. Protestan Liberal mengatakan bahwa teori evolusi 

memungkinkan teologi untuk menghargai cara tertentu di mana Allah 

hadir dan aktif dalam penciptaan.  

Teologi proses adalah contoh yang sangat baik dari bentuk teologi 

yang telah berusaha untuk beradaptasi dengan tradisi Kristiani serta 

wawasan ilmu pengetahuan modern. Berpedoman pada wawasan 

penulis seperti Alfred North Whitehead dan Charles Hartshorne, teologi 

proses untuk memahami Allah sebagai sumber baru dan ketertiban. 

Namun, gagasan Kristiani tradisional Allah sebagai pencipta ex nihilo 

diperlakukan dengan skeptisisme. Jadi John B. Cobb Jr. dan David R. 

Griffin lebih suka berbicara dalam hal Allah menciptakan keteraturan 

dari kekacauan, dan berpikir Allah sebagai sumber baru yang 

menghasilkan keteraturan di alam semesta melalui kasih persuasif. 

Meskipun ada kesamaan antara proses teologi dan ide-ide yang 

dikembangkan dalam tulisan-tulisan Pierre Teilhard de Chardin, ada 

juga perbedaan penting. Teilhard de Chardin, seorang ahli paleontolog 

Jesuit yang berkepentingan dengan teori evolusi, berpendapat bahwa 

alam semesta ini dalam keadaan evolusi menuju struktur yang lebih 

kompleks. Dalam tulisan-tulisan seperti The Phenomenon of Man, 
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Teilhard de Chardin menyatakan bahwa Allah imanen dalam proses 

evolusi, membimbing ke arah konvergensi akhir di "Titik Omega". 

Gagasan evolusi menuju tujuan akhir umumnya tidak khas teologi 

proses 

 

2). Kekhasan teologi dan sains 

Sebagian dari reaksi terhadap kecenderungan berbagai bentuk 

teologi liberal untuk mengakomodasi ide-ide sekuler dan metode, neo-

ortodoksi menegaskan kekhasan teologi. Kecenderungan ini mungkin 

bisa dilihat dengan paling jelas dalam diskusi Karl Barth dari doktrin 

penciptaan dalam bukunya Dogmatik Gereja. Bagi Barth, penciptaan 

adalah peristiwa teologis, yang tidak dapat diterangi atau ditafsirkan 

dalam terang ilmu alam. Mereka memiliki kompetensi; hal ini tidak, 

bagaimanapun, termasuk pembenaran atau penjelasan dari iman 

Kristiani.  

Sebuah pendekatan yang sama ditemukan 

dalam tulisan-tulisan para teolog Amerika 

yang dipengaruhi oleh neo-ortodoksi. Sebuah 

contoh yang baik disediakan oleh Langdon 

Gilkey 1959 tentang pahala doktrin penciptaan, 

Pencipta Langit dan Bumi. Gilkey disini 

berpendapat bahwa teologi dan ilmu-ilmu 

alam dengan cara independen dan berbeda dalam mendekati kenyataan. 

Ilmu alam bertanya "bagaimana"; teologi bertanya "mengapa". Kekhasan 

dari disiplin itu juga ditegaskan oleh Karl Rahner. Menggunakan 

kerangka yang sama dengan yang diadopsi oleh Gilkey, Rahner 

berpendapat bahwa ilmu-ilmu yang bersangkutan dengan "pengalaman 

posteriori", sedangkan teologi berhubungan dengan "sebuah pertanyaan 

priori". Rahner berpendapat bahwa hal-hal mulai salah ketika para 

ilmuwan mulai bermain di ranah para teolog, dan sebaliknya. Teologi 

dan ilmu-ilmu alam sebagai memiliki agenda dan metodologi 

independenKekacauan terjadi karena mereka menolak untuk 

menghormati karakteristik khas dari disiplin ilmu masing-masing.  

Berbeda dengan pendapat Rahner, beberapa penulis Protestan yang 

lebih baru telah berpendapat perlunya dialog antara dua disiplin. 

Wolfhart Pannenberg berpendapat bahwa wawasan ilmu-ilmu alam 

dapat menerangi pemahaman Kristiani tentang doktrin penciptaan. 

Meskipun Pannenberg menegaskan bahwa ada dua disiplin yang 

W. Pannenberg 

(1924-2014) 
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berbeda, ia menyatakan bahwa mereka saling dapat berinteraksi, untuk 

kepentingan kedua. Ide terkait dapat ditemukan dalam tulisan-tulisan 

Thomas F. Torrance. Torrance berpendapat bahwa teologi dan ilmu-

ilmu alam berkomitmen untuk beberapa bentuk realisme, kenyataan 

bahwa mereka berurusan dengan realitas yang keberadaannya belum 

ada upaya untuk memahaminya. Keduanya membutuhkan keterbukaan 

dengan berbagai macam cara dan bahwa model penyelidikan mereka 

yang sesuai dengan sifat dari realitas yang mereka hadapi. 

Teori terbentuk dalam pikiran kita karena ada dorongan dari 

dunia nyata kepada kita. Karena hal ini, tidak bisa dihindari 

adanya "realisme dogmatis" atau adanya. 

Dalam kasus ilmu alam, "realitas" adalah tatanan alam; dalam kasus 

teologi, itu adalah wahyu Kristiani. "Keyakinan dasar dan ide-ide dasar 

dari pengetahuan kita tentang Allah dibangun atas dasar pengalaman 

injili dan liturgis dalam kehidupan gereja, dalam cara menanggapi Allah 

benar-benar telah membuat dirinya tahu bahwa manusia melalui dialog 

sejarah dengan Israel dan Inkarnasi anaknya dalam Yesus Kristus dan 

terus mengungkapkan dirinya kepada kita melalui Kitab Suci. Teologi 

ilmiah atau ilmu teologi, tegasnya, tidak pernah bisa lebih dari 

penyempurnaan dan perluasan pengetahuan 

diinformasikan oleh mereka keyakinan dasar 

dan ide-ide dasar, dan itu akan menjadi baik 

kosong konten materi dan secara empiris tidak 

relevan jika dipotong terpaut dari mereka". Ini 

akan menjadi jelas bahwa pendekatan Torrance 

didasarkan pada pendekatan yang 

menekankan prioritas dari wahyu Allah. Ini 

terlihat sebagai realitas objektif, independen 

dari aktivitas rasional manusia. Meskipun 

Torrance ada pendukung kritis dari Barth, ini 

tidak diragukan lagi akan menjadi salah satu 

daerah di mana ia mengidentifikasi dengan 

agenda Barth. 

 

4). Oposisi teologi dan sains 

Menurut pendekatan ini, kisah penciptaan Kejadian mewakili 

pemahaman yang sah dan valid tentang asal-usul dunia, yang tetap 

berlaku dalam menghadapi teori saingan yang ditawarkan oleh ilmu 

Thomas F. Torrance 

(1913-2007) 
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alam. Pandangan ini tidak menganggap pendekatan alkitabiah dan 

ilmiah sebagai pelengkap. Sebaliknya, itu menganggap materi Alkitab 

sebagai menghadirkan keuntungan yang valid dan objektif tentang asal-

usul dan perkembangan manusia, yang dalam ketegangan dengan teori 

evolusi dan untuk alasan ini mengatakan bahwa teori-teori evolusi tidak 

benar. Pendekatan ini terutama terkait dengan penginjilan Amerika 

yang konservatif. Pendekatan umum ini semakin disebut sebagai 

"kreasionisme ilmiah" dan dapat dipelajari dari tulisan-tulisan seperti 

Henry M.Morris, Scientific Creation (1974). 

 

3.4 Pribadi Allah 

Orang Kristiani menyebut diri Allah dalam pribadi sudah sejak 

masa awali. Hal itu tampak dalam rumusan doa yang ada dalam 

Perjanjian Baru. Doa kristiani menunjukkan bahwa relasi Allah dan 

manusia seperti relasi antara anak dan orang tua. Doa merupakan 

sebuah tindakan komunikatif dengan “Dia yang layak dipercaya”. Lebih 

lanjut, salah satu gambaran soteriologi terkemuka Paulus “rekonsiliasi” 

adalah model yang jelas pada hubungan personal manusia. Hal ini 

berarti bahwa transformasi melalui hubungan iman antara Allah dan 

manusia yang berdosa seperti rekonsiliasi antara dua pribadi yang 

terpisah. Dalam bahasan ini, pembicaraan Allah sebagai “pribadi” 

adalah analogis. Gagasan ini mengatakan bahwa Allah adalah pribadi 

untuk mengafirmasi keilahian dan kehendak untuk berelasi dengan 

orang lain. Hal ini tidak berarti bahwa Allah adalah manusia atau 

berada dalam titik tertentu dalam alam semesta.  

 

3.4.1 Definisi kata “Pribadi” 

Orang Kristiani mempunyai keyakinan bahwa Allah berkodrat satu 

dalam tiga pribadi, yaitu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kata “pribadi” 

menjadi masalah karena dalam pengertian bahasa Indonesia kata 

“pribadi” memuat gagasan individualitas yang unik, satu-satunya atau 

sendirian. Ungkapan “tiga pribadi” memuat makna “tiga individu”. 

Dalam khazanah iman Kristiani, pokok gagasan dari kata “pribadi” 

dalam bahasa Indonesia berasal dari kata Yunani prosophon atau kata 

Latin persona. Arti pertama dari kata prosophon/ persona adalah ”topeng”. 

Topeng-topeng ini digunakan dalam teater oleh para aktor untuk 

menunjukkan peran mereka dalam drama. Dari penggunaan topeng, 

timbullah arti kedua yakni “peran dalam permainan”. Penghayatan 
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peran dari para pemain menimbulkan arti ketiga, yakni “subyek yang 

menarik dalam dirinya sendiri”. 

Kata persona masuk dalam khazanah Kristiani dibawa oleh 

Tertulianus. Namun, Tertulianus tidak menggunakan kata persona 

dalam arti pertama atau arti kedua. Bagi Tertulianus, persona adalah 

makhluk yang berbicara dan bertindak. Lebih dalam lagi, penulis-

penulis Kristiani awal merumuskan kata persona sebagai “ekspresi 

individu manusia” dimana terdapat di dalamnya baik kata-kata 

maupun tindakannya. Lalu, dengan 

mengingat penggunaan topeng dalam teater, 

kata persona memuat gagasan relasi sosial. 

Persona adalah seseorang yang bermain peran 

dalam drama sosial yang berhubungan 

dengan yang lain. Persona memiliki bagian 

untuk bermain dalam jaringan drama 

hubungan sosial. ”Individualitas” 

berhubungan dengan keberadaan dalam 

hubungan jaringan, dimana orang dapat 

dianggap berbeda dengan orang lain jika ada 

orang lain di dekatnya. Tanpa ada yang lain tidak ada individualitas 

sebuah ada. Ide dasar ini mengungkapkan ide “pribadi Allah” dalam 

khazanah iman Kristiani. Dengan mengikuti gagasan ini, Boethius 

memberikan definisi: Persona est natura rationabilis individua substantia. 

Dengan pemahaman ini, Allah orang Kristiani bukanlah “Allah yang 

impersonal”. Konsep impersonal dari sifat Allah memberi ide negatif 

kepada pemikiran Kristiani tentang sifat Allah. “Allah yang impersonal” 

adalah Allah yang jauh dan menyendiri. “Allah yang impersonal” tidak 

memperhatikan individualitas manusia. Ide hubungan personal, seperti 

cinta, yang memberi kesan karakter timbal balik untuk hubungan Allah 

dengan kita tidak ada dalam gagasan “Allah yang impersonal”. Allah 

Kristiani adalah “Allah yang personal”, artinya: Allah yang ada dalam 

sebuah relasi.  

Kesulitan dari gagasan “Allah yang impersonal” dapat dirunut dari 

konsep impersonalitas Allah yang diajukan oleh Aristoteles dan 

Spinoza. C.C.J Webb menunjukkan: 

Aristoteles tidak dapat berbicara tentang kasih Allah. Kata 

“kasih” dapat ada jika ada yang memberi dan menerima; yang 

memberi ada dalam kelebihan; yang menerima ada dalam 

Boethius(480) 
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kekurangan. Dengan menyatakan gagasan kasih Allah maka 

menurut prinsip Aristoteles Allah ada dalam keadaan tidak 

stabil: kelebihan kasih atau kekurangan kasih. Padahal Allah 

adalah penuh dalam dirinya. Ia benar-benar transenden, dan di 

luar jangkauan pribadi.  

Thomisme yang bersifat Aristotelian harus memodifikasi gagasan 

Aristoteles agar ketika mereka harus memperkenalkan gagasan tentang 

Allah mereka memberi ruang untuk gagasan persekutuan manusia 

dengan Allah.  

Lebih lanjut, karena pengaruh gagasan Aristoteles, Spinoza 

mengalami kesulitan yang sama. Ia membiarkan kita sebagai manusia 

mengasihi Allah; namun ia tak bisa membiarkan cinta ini dengan cara 

apapun dibalas oleh Allah. Ini adalah jalan satu arah. Spinoza tidak 

menginginkan hubungan dua arah tersirat oleh pribadi Allah yang 

mencintai dan dicintai oleh individu manusia. Bagi Spinoza, 

ketertarikan pada Allah mengubah keberadaannya. Baik bergerak 

menuju kesempurnaan yang lebih besar atau lebih rendah. Dalam kasus 

kedua, kesempurnaan Allah dikompromikan, bahwa Allah lebih 

sempurna (dalam hal ini Allah tidak memulai dengan sempurna) atau 

kurang sempurna (dalam hal ini penderitaan mengarah kepada Allah 

berhenti menjadi sempurna). Akhirnya, Spinoza berpendapat tidak 

mungkin berbicara Allah yang mengasihi siapapun, karena ini tidak 

konsisten dengan gagasan tentang Allah yang sempurna. Hal ini 

semakin jelas dalam Etika-nya (1677). 

Dalil 17. Allah adalah tanpa nafsu, juga Allah tidak terpengaruh 

dengan pengalaman sukacita atau kesedihan. 

Demonstrasi: semua gagasan sejauh memiliki referensi kepada 

Allah adalah benar maka mereka adalah cukup: dan selanjutnya 

Allah tanpa nafsu. Lagi, Allah tak bisa melampaui ke 

kesempurnaan yang lebih tinggi atau yang lebih rendah: dan 

Allah tak terpengaruh dengan emosi kegembiraan atau 

kesedihan. Q.E.D. 

Konsekuensi: Allah, tegasnya mencintai atau membenci 

siapapun. Bagi Allah tidak terpengaruh dengan rasa 

kegembiraan atau kesedihan dan akibatnya tidak mencintai dan 

membenci siapapun. 

Jadi, bagaimana mengeksplorasi gagasan tentang apa arti  “persona” 

lebih rinci? Suatu saat kita akan mempertimbangkan kontribusi 
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signifikan diskusi Abad ke-20, dalam bentuk dialog personalisme. 

Tetapi kita akan kembali pada pertanyaan mengapa Kekristianian 

berbicara Allah adalah “pribadi” dan sebagai “tiga pribadi” 

Ketika Kekristianian sekarang berbicara Allah sebagai pribadi, 

mereka menunjukkan fakta bahwa hal ini mungkin untuk masuk ke 

dalam hubungan personal dengan Allah. Hubungan personal manusia 

adalah menyatakan analogi yang cocok atau model hubungan kita 

dengan Allah. Paulus menggunakan gambaran rekonsiliasi yang 

penting, seperti menyatakan secara tidak langsung analogi rekonsiliasi 

antara dua orang yang renggang dan keberadaan manusia berdosa bagi 

Allah. 

Berbicara tentang Allah sebagai tiga pribadi adalah untuk 

mengetahui kompleksitas hubungan dengan Allah, dan cara dimana hal 

ini dibangun. Hal ini untuk mengapresiasi kompleksitas aktivitas 

keilahian yang tersembunyi di balik kemampuan relasi Allah dengan 

kita sebagai pribadi. Hal ini untuk memahami bahwa ada jaringan 

hubungan Allah di dalam dirinya yang melandasi jaringan hubungan 

kita dengan Allah. Dalam hal ini, pembicaraan tentang Allah Tritunggal 

adalah pembicaraan tentang hidup intra-trinitaris dalam hidup Allah 

sendiri. Gagasan filsafat modern untuk kata “persona” mungkin 

membantu kita untuk mengerti pertimbangan teologi Kristiani. 

 

3.4.2 Dialog Personalisme 

Dalam karya besar I and You (1927) (Ich und 

Du; sering diterjemahkan sebagai “I and Thou”), 

Martin Bubber menggambarkan perbedaan 

fundamental antara dua kategori relasi: Relasi 

I-You yang bersifat “personal” and relasi I-It 

yang bersifat impersonal. Selanjutnya kita akan 

mengeksplorasi dasar pembedaan ini, lalu kita 

mempertimbangkannya untuk kepentingan 

teologi. 

1. Relasi I-It: Buber menggunakan kategori ini 

untuk menunjukkan relasi antara subyek 

dan obyek; misalnya, antara manusia dan pensil. Keberadaan 

manusia adalah aktif, selanjutnya pensil adalah pasif. Distingsi ini 

sering ditunjukkan dalam filsafat bahasa sebagai relasi subyek-

obyek yang mana subyek aktif (hal ini disebabkan oleh keberadaan 

Martin Buber  

(1878-1965) 
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manusia) relasi untuk obyek tak-aktif (hal ini disebabkan oleh 

pensil). Menurut Buber, tindakan subyek sebagai I, dan obyek 

adalah It. Relasi antara keberadaan manusia dan pensil akan 

menjelaskan relasi I-It. 

2. Relasi I-You: Pada poin ini, kita masuk ke dalam inti filsafat Buber 

adanya relasi antara dua subyek aktif antar dua pribadi. Hal ini 

adalah sesuatu yang mana mutual dan timbal balik “ I adalah kata 

utama I-You membuatnya tampil sebagai pribadi dan menjadi 

kesadaran dirinya”. Dalam kata lain, Buber menyarankan bahwa 

hubungan personal manusia menunjukan ciri-ciri relasi I-You. Ini 

adalah hubungan dirinya, tak bisa diraba dan ikatan yang tak 

kelihatan yang menghubungkan dua pribadi, dimana ini adalah inti 

gagasan Buber tentang relasi I-You 

Beberapa kutipan dari gagasan Buber yang mungkin menggambarkan 

poin-poin ini, dan membantu menghantar pembedaan karakter ide-

idenya. Bagian tugas pertama dibuka dengan rangkaian afirmasi 

singkat, dimana Buber menetapkan stuktur dasar dari pendekatan 

ganda dunia yang dipertimbangkannya. 

Dunia ini ganda bagi manusia sesuai dengan sifat gandanya. 

Sikap manusia adalah ganda sesuai dengan dua dasar kata-kata 

yang dikatakannya.Kata-kata dasar adalah kata-kata yang 

tunggal, tetapi pasangan kata.Satu dasar pasangan kata adalah 

pasangan kata I-You.Kata dasar lainnya adalah pasangan kata I-

It; tetapi dasar kata ini tidak berubah ketika Dia dan Dia 

mengambil tempat itu.Sehingga Aku menjadi ganda.Bagi Aku 

dari kata I-You adalah berbeda dari kata dasar I-It 

I-It adalah pengetahuan langsung, dimediasi melalui sebuah benda 

dan memiliki isi yang spesifik. Kita mengetahui tentang “It” karena “It” 

adalah pengetahuan parameter yang terukur- itu tinggi - berat - warna, 

dan sebagainya. Karena ada parameternya, kita mampu 

mengekspresikan pengetahuan itu. 

Sebaliknya, pengetahuan I-You yang bersifat langsung tidak 

memiliki isi yang spesifik. Bahasa Inggris memungkinkan kita untuk 

membuat perbedaan yang penting antara “mengetahui tentang sesuatu” 

dan “mengetahui seseorang”. Untuk “mengetahui seseorang”, kita 

memerlukan pengenalan. Kita memerlukan waktu untuk melakukannya 

karena tidak ada parameter isi untuk “mengetahui seseorang”. 

“Pengetahuan” yang bersangkutan tak bisa diungkapkan secara 
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kuantitatif. Pengetahuan tentang “You” selalu bersifat kualitatif dinamis 

sampai mencapai kepenuhannya yang utuh. 

Bagi Buber, relasi “I-You” adalah mutual, timbal-balik, simetris dan 

memuaskan. Kedua pasangan mempertahankan subyek mereka sendiri 

dalam perjumpaan itu, dimana mereka menjadi sadar orang lain sebagai 

subyek, daripada obyek. Sedangkan relasi I-It dapat dianggap sebagai 

subyek aktif yang mengejar dan menyelidiki obyek pasif, relasi I-You 

melibatkan perjumpaan dua subyek yang saling aktif. Ini adalah 

hubungan-sesuatu yang tidak mempunyai isi yang sebenarnya, tetapi 

yang benar-benar ada tetap-yang merupakan fokus nyata dari interaksi 

pribadi. Hal ini menggunakan istilah Buber, “bukan isi yang spesifik, 

tetapi kehadiran, kehadiran sebagai kekuatan”. 

Buber menetapkan hal ini pada berbagai tempat dalam Aku dan 

Engkau. Pernyataan berikut sangat membantu dalam mengungkapkan 

maknanya. Perbedaan mendasar antara I-It dan relasi I-You dijelaskan 

sebagai berikut: Kata sebagai pengalaman memiliki kata dasar I-It. Kata 

dasar I-You membentuk relasi dunia. 

Buber menekankan timbal-balik sebagai unsur penting dalam 

hubungan Aku-Engkau adalah identifikasi, dan menegaskan bahwa 

relasi itu langsung dan tanpa mediasi. 

Engkau bertemu saya oleh kasih karunia- tidak dapat 

ditemukan dengan mencari. Tetapi, bahwa aku mengatakan 

kata dasar itu adalah seluruh tindakan keberadaanku, ini 

adalah tindakan esensialku. Engkau bertemu aku. Tetapi aku 

masuk ke dalam hubungan langsung itu. Demikian hubungan 

adalah pemilihan dan pemilihan pasif atau aktif sekaligus. 

Hubungan dengan Engkau adalah tanpa mediasi. Tak ada 

konsep intervensi antara Aku dan Engkau. 

Apa, kemudian implikasi dari pendekatan teologis ini untuk 

kepribadian? Bagaimana filsafat Buber membantu untuk memahami 

dan menjelaskan gagasan Allah sebagai pribadi? Sejumlah gagasan 

kunci muncul dimana semuanya memiliki implikasi teologis penting 

dan membantu. Selanjutnya, Buber mengantisipasi beberapa dari 

dirinya. Dalam bagian akhir dari I and You, ia mengeksplorasi 

pendekatan implikasinya untuk berpikir dan berbicara tentang Allah-

atau untuk menggunakan istilah yang disukainya, “Engkau absolut”.  

Pendekatan afirmasi Buber bahwa Allah tak dapat direduksi pada 

sebuah konsep atau beberapa formulasi konsep yang serasi. Menurut 
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Buber, hanya “It” dapat dijalankan dengan cara ini. Bagi, Buber Allah 

adalah “Thou” yang bisa, berdasarkan sifatnya, tak bisa menjadi “It”. 

Yaitu keberadaan Allah melampaui semua upaya obyektivikasi dan 

semua deskripsi transenden. Teologi harus belajar mengakui dan 

bergumul dengan kehadiran Allah, menyadari bahwa kehadiran ini tak 

dapat direduksi untuk bungkusan isi yang serasi. 

Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang berarti ke dalam 

gagasan pewahyuan. Bagi teologi Kristiani, wahyu Allah tidak 

sederhana dibuat untuk mengetahui fakta tentang Allah, tetapi 

pewahyuan diri Allah. Gagasan wahyu tentang Allah harus dilengkapi 

oleh revelasi Allah sebagai pribadi, kehadiran sebanyak isi. Kita dapat 

memahami dengan mengatakan wahyu yang mencakup pengetahuan 

tentang Allah sebagai “It” dan sebagai “You”. Kami memberikan 

pengetahuan tentang Allah; namun kami juga memberikan 

pengetahuan untuk mengenal Allah. “Pengetahuan tentang Allah” 

termasuk pengetahuan tentang Allah karena keduanya sebagai It and 

You. “Mengetahui Allah” tidak hanya kumpulan data tentang Allah, 

tetapi hubungan pribadi. 

Dialog personalisme Buber menjauhkan kita dari ide Allah sebagai 

objek. Gagasan “pencarian manusia terhadap Allah” menempatkan 

Allah sebagai “It” dimana Allah adalah sebagai objek pasif yang 

menunggu untuk ditemukan oleh teolog yang dipandang sebagai subjek 

aktif. Pengalaman iman kita menunjukkan bahwa justru Allahlah yang 

berperan aktif dalam tata keselamatan. 

Setelah pada zaman dahulu Allah berulang-ulang dan dalam 

pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan 

perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah 

berbicara kepada kita dengan perantaraan Anak-Nya (Ibr 1:1-2). 

Berkenaan dengan hal ini, Emil Brunner dalam karyanya Truth as 

Encounter, berpendapat bahwa Allah adalah “Engkau subjek yang aktif”. 

Seperti, Allah akan mengambil cara inisiatif dari manusia, melalui 

pewahyuan diri dan kehendak yang dikenal dalam bentuk sejarah dan 

pribadi, yakni Yesus Kristus. Dengan demikian teologi akan menjadi 

tanggapan manusia terhadap keterbukaan diri Allah, bukan pencarian 

manusia untuk Allah. 
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4. Rangkuman 

Pengenalan akan Allah ini menimbulkan sejumlah pertanyaan. Keadaan 

ini merupakan bagian dari keterbatasan pengalaman manusia dalam 

mengalami Allah. Tetapi seberapa jauh aneka gagasan tentang 

pengenalan akan Allah ini dapat diterima? 

 

5. Glossarium 

• inklusif: melibatkan semua hal 

• premis: pernyataan 

• persona: gambar diri 

• ex nihilo: berasal dari ketiadaan 

 

6. Tugas Terstruktur 

a. Diskusi Kelompok 

Berdasarkan pemahamanmu mengenai materi pembelajaran di 

atas, diskusikan jawaban pertanyaan di bawah ini bersama dengan 

tiga orang rekanmu. Buatlah presentasi untuk jawaban 

kelompokmu di depan kelas. 

1). Apa yang dimaksud “Pengenalan akan Allah”? 

2). Apa tanggapanmu terhadap “Pengenalan akan Allah”? 

3). Apa implementasi dari “Pengenalan akan Allah”? 

b. Mempelajari Isi Buku 

Buatlah rangkuman buku: Joseph Ratzinger, God and the World, San 

Francisco: Ignatius, 2002, hlm. 322-336. Tugas dikerjakan secara 

pribadi dan dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. 

 

7. Tugas Mandiri 

Untuk meningkatkan pemahamanmu mengenai konsep Pengenalan 

akan Allah, bacalah beberapa buku berikut ini. 

Alister E. McGrath, Christian Theology: An Introduction, London: 

Blackwell Publishing, 2011, hlm. 296-304. 

Avery Dulles, Craft of Theology, New York: Crossroad, 1995, hlm. 119-

134. 

David F. Ford, The Modern Theologians, London: Blackwell Publisher, 

2001, hlm. 669-699. 

G.R. Evans, The Medieval Theologians, London: Blackwell Publisher, 2001, 

hlm. 3-23. 
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Gerald O”Collin, The Tripersonal God, London: Continuum, 2004, hlm. 

35-49. 

 

8. Catatan (catatan pribadi/ soal untuk ditanyakan ke dosen atau 

didiskusikan / inspirasi-sumber penelitian) 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
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Perkuliahan Tatap Muka VII-VIII 

ALLAH DALAM GAGASAN ANTROPOMORFISME 

 

1. Standar Kompetensi:Mahasiswa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. 

2. Capaian Pembelajaran:Mahasiswa memahami bahwa penggambaran 

mengenai Allah bersifat analogis. 

3. Uraian Materi Pembelajaran 

Antropomorfisme dalam 

studi mengenai Allah 

adalah cara pandang yang 

menggunakan hal ikhwal 

yang terjadi dalam hidup 

manusia untuk memberi 

keterangan tentang hidup 

keilahian. Kita mencoba menjawab beberapa pertanyaan di sekitar 

hidup manusia, yaitu: soal penderitaan, soal kehendak Allah, dan soal 

kejahatan di dunia. Melalui jawaban atas soal-soal tersebut, kita akan 

sampai kepada isi dari iman kristiani yang khas, yang membedakannya 

dari iman kepercayaan yang bukan kristiani. 

 

3.1 Allah yang menderita 

Adolf von Harnack (1851-1930) menerbitkan buku berjudul History of 

Dogma (1886-1889). Buku tersebut berisi deskripsi mengenai bangunan 

sejarah doktrin kristiani. Pertanyaan yang mendasarinya adalah soal 

otentisitas ajaran Kristiani. 

Sejauh diketahui, meskipun 

berasal dari tradisi Yahudi,  

kristianitas berkembang 

dengan pesat di tempat-

tempat yang bertradisi 

Yunani, misalnya: Antiokhia 

atau Aleksandria. Di tempat itu kristianitas bersentuhan langsung 

dengan Helenisme. Lalu, Apakah para teolog kristiani yang bergumul 

dalam lingkungan Helenisme secara tidak sengaja menggabungkan 

beberapa ide Yunani dalam pemikiran mereka? Apakah dasar dari injil 

Palestina menjadi kabur oleh keberadaaan pemikiran Helenisme? Dalam 

REFLEKSI 
Apa yang menjadi dasar orisinalitas 
pesan Injil Kristiani dimana kita 
sungguh meyakini bahwa apa yang 
kita imani memang berasal dari 
peristiwa Yesus Kristus? 
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bukunya, von Harnack menyatakan bahwa telah terjadi invasi 

Helenisme dalam sejarah pemikiran kristiani. 

Uraian berikut ini akan menunjukkan 

bahwa sebenarnya von Harnack telah 

mengambil kesimpulan yang keliru. Pesan 

kristiani tetap menunjukkan jalan pemikiran 

dinamis yang khas Semitis, bukan jalan 

pemikiran statis yang khas Helenis. Lebih 

lanjut, keempat Injil memuat kisah sengsara 

Yesus Kristus yang berlawanan dengan gagasan 

apatheia, yakni: Allah yang tidak terpengaruh 

oleh pathos (dunia emosional manusia) dan 

penderitaan manusia, sebagai sifat khas Allah 

menurut tradisi Helenisme. Lebih dalam lagi, 

peristiwa sengsara dan wafat Yesus menunjukkan Allah yang tidak 

terhindar dari penderitaan yang dialami ciptaan. Topik ini menyentuh 

doktrin inkarnasi kristiani, yakni: mengapa Allah harus menjadi 

manusia. Dengan memberikan jawaban atas pertanyaan ini kita 

mempertanggung-jawabkan iman kita: Ide inkarnasi adalah khas 

kristiani. 

 

3.1.1 Pandangan Kristiani di hadapan Helenisme 

Kekhasan gagasan Helenisme ketika berbicara soal Allah adalah 

bahwa Helenisme mengajukan pandangan mengenai kesempurnaan. 

Dalam dialog Platon dalam The Republic, Allah bersifat apatheia (a=tidak, 

pathos= perasaan, emosi). Agar sempurna, syaratnya adalah tak ada 

perubahan dan mandiri. 

Oleh karena itu, realitas yg 

sempurna tidak mungkin di-

pengaruhi atau dapat ber-

ubah karena pengaruh di 

luar dirinya. Dalam hal ini, 

kesempurnaan bersifat statis.  

Sifat dinamis bukanlah sifat Allah karena jika Allah berubah maka ia 

jauh dari kesempurnaan (dalam kasus ini Allah tidak sempurna) atau 

menuju kesempurnaan (dalam kasus ini Allah tidak sempurna dimasa 

lalu). Dalam konteks ini, gagasan potentia-actus Aristoteles tidak 

berbicara dalam soal sifat-sifat Allah. 

REFLEKSI 
Dapatkah dikatakan bahwa Allah 
dapat menderita? Jika Allah dikatakan 
dapat menderita point yang muncul 
adalah betapa dekatnya antara Allah 
dan rasa sakit dari dunia manusia. 

Adolf von Harnack 

(1851-1930) 
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Pemikir Kristiani bersentuhan dengan Helenisme melalui pengaruh 

dari Philo, seorang Yahudi dari Aleksandria. Philo menulis risalah yang 

berjudul qoud Deus Immutabilis sit (Allah tak pernah berubah) yang 

sangat membela ketidakterbatasan Allah. Menurut Philo, ayat-ayat kitab 

suci Perjanjian Lama yang berisi penderitaan Allah harus diperlakukan 

sebagai metafora. Ayat tersebut tidak mungkin ditafsirkan secara literer 

sebab dengan mengindahkan 

kemungkinan bahwa Allah 

berubah hal itu menyangkal 

kesempurnaan keilahian-Nya. 

Philo menerangkan hal ini ketika 

ia menjelaskan tingkatan 

penafsiran Alkitab, yaitu penafsiran literer jika peristiwa dalam Alkitab 

dapat diterima oleh akal budi manusia dan penafsiran alegoris/ 

metafora jika peristiwa dalam Alkitab di luar nalar manusia. Keyakinan 

Philo atas penafsiran alegoris adalah bahwa ayat kitab suci itu ada pasti 

untuk kepentingan manusia. 

Bagi orang Kristiani, ada kesulitan yang dihadapi disini. Dengan 

menerima iman inkarnasi, orang Kristiani mengakui keilahian Yesus, 

yaitu: Yesus Kristus adalah Allah yang menjelma. Tapi, fakta historis 

jelas menunjukkan bahwa Yesus Kristus menderita dan mati di Kayu 

salib. Dengan menerima sengsara dan wafat Yesus, Tradisi teologi 

kristiani mengikut-sertakan Allah yang menderita dalam Kristus. 

Gagasan apatheia Allah menyebabkan beberapa penulis Kristiani 

berpendapat bahwa Kristus menderita dalam alam kemanusiaan bukan 

dalam realitas keilahian-Nya. Dengan demikian Allah tidak mengalami 

pengalaman penderitaan manusia dan tetap tidak terpengaruh oleh 

aspek dari situasi dunia. 

Anselmus dari Cantebury menggunakan metode alegoris untuk 

menerangkan mencari jalan keluar dimana ia tidak melawan iman 

kristiani, namun sekaligus pikirannya dapat diterima oleh zamannya. Ia 

berpendapat bahwa Allah adalah penuh kasih tetapi bukan dalam hal 

keberadaan diri-Nya. Bahasa cinta dan belaskasih diperlukan sebagai 

gambaran murni ketika digunakan dalam relasi kepada Allah. Kita 

mungkin mengalami Allah sebagai penyayang; hal ini bukan berarti 

bahwa Allah telah berbelaskasih. Anselmus merenungkan pemikiran 

tersebut dalam bukunya yang berjudul Proslogion: 

REFLEKSI 

Jika Allah adalah kesempurnaan, 

segala perubahan dengan 

sendirinya adalah mustahil. 
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Engkau benar-benar penuh kasih sayang dalam perjalanan 

pengalaman kami. Namun Engkau tidak begitu terlalu mendalami 

atau ikut campur akan kepunyaan-Mu itu. Ketika Engkau melihat 

kami dalam kesengsaraan kami, kami mengalami dampak dari 

belaskasih-Mu; Engkau, bagaimanapun tidak mengalami perasaan 

seperti ini. oleh karena itu Engkau penuh kasih, bahwa Engkau 

menyimpan sengsara tersebut dan akibat dari mereka yang terus 

berbuat dosa terhadapMu. 

Thomas Aquinas mengembangkan pendekatan ini ketika 

merenungkan kasih Allah bagi orang-orang berdosa. Cinta menyiratkan 

keeratan dan potensi bahwa Allah untuk terpengaruh oleh kesedihan 

manusia. Menurut Thomas, kesedihan dan penderitaan yang lain dapat 

diterima asalkan hal itu dianggap sebagai suatu efek dan bukan sebagai 

sebab karena Allah adalah sumber dari segala bahagia. Kesedihan atau  

derita itu bukan milik Allah.  

  

3.1.2 Penderitaan Allah 

 Kita telah melihat bagaimana pendapat dari ketidak-terbatasan 

Allah berpengaruh cukup besar selama masa Patristik dan masa Abad 

Pertengahan.  Tidak ada penolakan terhadap pendapat yang 

menyatukan pendiritaan dalam hidup Yesus sebagai pengaruh dari 

metafora manusiawi. Pandangan yang baru muncul ketika Martin 

Luther mengajukan dua pemikiran tentang 

Allah. Teologi kemuliaan mengartikan Allah 

adalah kemuliaan, kekuatan dan kebijaksanaan 

atas ciptaan. Teologi salib memperlihatkan 

bahwa Allah tersembunyi dalam penderitaan 

dan penghinaan melalui salib Kristus. Luther 

menggunakan ungkapan Deus Crucifixus untuk 

menerangkan cara bagaimana Allah 

mengambil bagian dalam penderitaan salib 

Kristus. 

Pada akhir abad ke-20 muncullah sebuah desakan untuk sungguh-

sungguh berbicara mengenai penderitaan Allah. Karya Jürgen Moltmann 

The Crucified God (1972) dianggap yang paling berpengaruh dalam situasi 

ini. Ada tiga hal yang mempengaruhi skeptisisme terhadap gagasan 

apatheia Allah. 

Martin Luther 

(1483-1546) 



 

67 

 

a. Munculnya “protes ateisme”. Kengerian Perang Dunia I menyebabkan 

perubahan mendalam dalam refleksi Teologi Barat. Penderitaan dari 

periode tersebut menyebabkan pandangan bahwa paham Protestan 

liberal serupa dengan pandangan optimis dari sifat manusia.  

Dialetika teologi pasca trauma Perang Dunia I menganggap serius 

“protes ateisme” yang mengangkat tema bagaimana mungkin orang 

yang percaya pada Allah mendapatkan penderitaan dan sakit dalam 

dunia? Jejak ide tersebut dapat ditemukan dalam novel Fyodor 

Dostoyevsky yang ditulis pada abad ke-19 dengan judul The Brothers 

Karamazov. Ide dari novel tersebut dikembangkan secara lebih lengkap 

pada abad ke-20 umumnya menggunakan karakter Dostoyevsky dan 

Ivan Karamazov sebagai model. Pemberontakan Karamazov terhadap 

Allah (penolakan terhadap ide tentang Allah) bersumber dari 

penolakannya terhadap penderitaan dari seorang anak yang tidak 

bersalah dan tidak mendapat keadilan.  

Albert Camus juga mengembangkan ide tersebut dalam L”Homme 

revolte yang menyatakan keberatan Karamazov dalam tema 

pemberontakan metafisis.  

Penulis kristiani seperti Jürgen Moltmann melihat bahwa keberatan 

orang ateis yang serius terhadap soal ini menuntut respon teologis 

yang dipercaya, yakni teologi penderitaan. 

b. “Penemuan kembali Martin Luther”. Pada tahun 1883 dalam perayaan 

peringatan 400 tahun kelahiran Martin Luther, karya-karya Luther 

yang dihasilkannya diterbitkan ulang. Pasca Perang Dunia I, ide 

Luther mengenai teologi salib, Allah 

yang tersembunyi dalam penderitaan, 

mendapatkan tempat kembali.  

c. Ide “History of Dogma” dari von 

Harnack dimana ia mengatakan bahwa 

kristianitas dipengaruhi oleh apatheia 

Helenisme mendapat respon: gagasan 

Allah berada di atas penderitaan dan tidak tersentuh, sekarang 

realitanya tidak menjadi otentik. 

Ada tiga pertimbangan yang perlu dicatat. Pertama, munculnya 

filsafat proses berpikir memberi dorongan baru untuk berbicara tentang 

Allah sebagai sesama penderita yang memahami (A.N Whitehead). 

Kedua, studi terbaru dari Perjanjian Lama –seperti Abraham Heschel 

melalui The Prophets (1930) dan T E. Freithem melalui Suffering of God 

REFLEKSI 
Dapatkah orang 
berbicara tentang cinta 
tanpa ada saling berbagi 
penderitaan dan 
perasaan? 
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(1984)- menarik perhatian yang mana Perjanjian Lama sering 

digambarkan Allah sebagai pathos dari Israel. Allah terluka dan 

digerakan oleh penderitaan umat Allah. Ketiga, gagasan tentang cinta itu 

sendiri telah menjadi subyek diskusi yang berkembang di abad ke-20. 

Para teolog yang mengakarkan diri pada teologi klasik seperti Anselmus 

dan Thomas Aquinas mendefisinikan cinta dalam hal ekspresi dan 

perhatian terhadap orang lain. Hal tersebut memungkinkan untuk 

berbicara secara sempurna berbicara tentang ketidak-terbatasan Kasih 

Allah. Hal ini berarti bahwa mencintai seseorang tanpa dipengaruhi 

secara emosional dan situasi orang tersebut adalah hal yang tidak 

mungkin. Kasih menyiratkan adanya kesadaran dan perhatian terhadap 

penderitaan dari yang dicintai. 

Dalam The Crucified God (1974), Jürgen Moltmann berpendapat 

bahwa pemberitaan salib adalah hal yang mendasar dari kristianitas. 

Belaskasihan Kristus dan terutama kesedihan-Nya dari keterpisahan dari 

Allah- “Ya Allahku! Ya AllahKu! Mengapa engkau tinggalkan daku?” 

(Mrk 15:34) berdiri sebagai dasar pemikiran kristiani. Salib Kristus harus 

dilihat sebagai suatu peristiwa relasional antara Bapa dan Putera. Bapa 

ikut  menderita atas kematian Anak-Nya. Moltman berpendapat bahwa 

Allah tidak dapat dipaksa baik untuk mengubah maupun untuk 

menjalani penderitaan. Allah memilih untuk menderita. Penderitaan 

Allah adalah konsekuensi langsung dari keputusan ilahi-Nya untuk 

mencintai manusia. Penderitaan adalah konsekuensi dari totalitas cinta. 

Allah yang tidak terlibat, yang tidak terpengaruh, atau yang tidak 

tergerak oleh apapun bukanlah Allah Kristiani. Karena menunjukkan 

hakekat dari keberadaan-Nya, yakni Allah adalah cinta, Allah masuk 

dalam penderitaan manusia. Cinta melibatkan partisipasi orang yang 

mencintai dalam penderitaan dari yang dikasihi.  

Penulis Jepang, Kitamori Kazoh, dalam Teologi Penderitaan Allah 

(1946) juga berpendapat bahwa cinta sejati itu berakar pada rasa sakit. 

"Allah Kristiani adalah Tuhan yang terluka, mengalami sakit dalam 

dirinya sendiri". Tuhan mampu memberi makna dan martabat pada 

penderitaan manusia Dia juga merasa sakit dan menderita. Seperti 

Moltmann, Kitamori menitik-berat pada teologi salib Luther. 

Gagasan tentang Tuhan yang menderita tidak mudah diterima oleh 

ortodoksi Kristiani. Pada zaman patristik, ada dua pandangan yang 

merujuk ke penderitaan Allah yang tidak dapat diterima, yaitu: 

patripassianisme dan theopaschitisme. Yang pertama dipandang sebagai 
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bidaah, dan terakhir sebagai suatu doktrin yang berpotensi 

menyesatkan.  

Patripassianisme muncul selama abad ketiga dan dikaitkan dengan 

para penulis seperti Noetus, Praxeas, dan Sabellius. Patripassianisme 

berpusat pada keyakinan bahwa Bapa menderita seperti Putera. 

Penderitaan Kristus di kayu salib adalah penderitaan Bapa. 

Patripassianisme menjadi salah karena pengikut aliran ini menyatakan 

bahwa kebapaan atau keputraan hanyalah modus (=cara). Bapa, Putera, 

dan Roh hanyalah cara ada yang berbeda dari satu entitas ilahi saja.  

Theopaschitisme muncul pada Abad ke-6. Paham ini dikaitkan 

dengan tokoh John Maxentius. Pandangan dasar aliran ini adalah "salah 

satu dari Allah Tritunggal telah disalibkan". Polanya dapat 

diinterpretasikan dalam arti ortodoks secara sempurna (itu muncul 

kembali sebagai Martin Luther merayakan formula "Allah yang 

disalibkan") dan dipertahankan seperti 

itu oleh Leontius Byzantium. Namun, hal 

itu dianggap sebagai yang berpotensi 

menyesatkan dan membingungkan oleh 

banyak penulis yang berhati-hati, 

termasuk Paus Hormidas (+ 523), dan formula itu secara bertahap 

menjadi tidak berguna. 

Pandangan teologis modern mengenai Allah yang ikut menderita 

bersama manusia merehabilitasi pandangan aliran theopaschitisme. 

Para teolog modern menafsirkan hubungan penderitaan Allah dan 

Kristus sedemikian rupa agar terhindar dari tuduhan mengikuti 

gagasan Patripassianisme.  

Dalam konteks ini, Kitamori membedakan cara Bapa dan Anak 

menderita. Menurut Kitamori, Allah Bapa yang bersembunyi dalam 

kematian Allah Putera adalah Allah dalam keadaan sakit atau 

menderita. Oleh karena itu, rasa sakit Allah yang tidak hanya rasa sakit 

dari Allah Putera, atau hanya rasa sakit Allah Bapa, tetapi rasa sakit dari 

dua pribadi yang adalah satu.  

Lebih lanjut, dalam Allah yang Tersalib-nya, Moltmann 

mengembangkan keyakinan bahwa Bapa dan Putera menderita - tetapi 

mereka mengalami penderitaan dalam perilaku yang berbeda. Putera 

menderita rasa sakit dan mati di kayu salib; Bapa ikut menderita karena 

kematian Putera. Meskipun Bapa dan Putera terlibat dalam salib, 

keterlibatan mereka tidak identik (posisi patripassianisme), tetapi 

REFLEKSI 
Jika Allah dapat 
menderita, dapatkah juga 
Dia mati? Atau apakah 
Allah sekarang mati? 
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berbeda. Dalam penderitaan Putera, Bapa menderita sakit karena 

konsekuensi cinta-Nya. Merelakan Putera menjadi manusia merupakan 

peristiwa kehilangan bagi Bapa. Peristiwa kehilangan ini merupakan 

wujud dari “Allah adalah cinta”.  

 

3.1.3 Kematian Allah 

Charles Wesley dari Abad ke-18 menulis himne: Cinta yang luar 

biasa! Bagaimana mungkin Engkau, Allahku, 

haruskah mati bagiku? Himne ini 

mengekspresikan ide Allah yang kekal yang 

diserahkan sampai mati sebagai ekspresi cinta 

dan komitmen. Pemikiran ini juga dinyatakan 

di tempat lain dalam himne yang sama, seperti: 

Itu semua adalah misteri! Sang Keabadian mati! 

Siapa yang bisa mengeksplorasi maksudnya 

yang tak dapat diselami? Jadi, bisakah orang berbicara tentang 

"kematian” Allah?  

Selama beberapa minggu pada tahun 1965, teologi menjadi berita 

utama nasional di Amerika Serikat. Majalah Time menggulirkan edisi 

yang mendeklarasikan bahwa Allah itu mati. Slogan seperti "Tuhan 

sudah mati" dan "kematian Tuhan" menjadi kepentingan nasional. 

Dalam edisi 16 Februari 1966, Christian Century menyediakan formulir 

bagi pembaca yang ingin bergabung dengan God-Is-Dead Club. Lalu, 

muncullah istilah-istilah baru: theothanasia, 

theothanatology, atau theothanatopsi.  

Slogan "kematian Allah" merupakan proses 

matangnya krisis iman yang dimulai oleh filsuf 

Jerman Nietzshe abad ke-19. Nietzshe berpendapat 

bahwa peradaban manusia telah mencapai tahap 

di mana ia dapat membuang gagasan tentang 

Allah. Deklarasi Nietczshe (dalam The Happy 

Science, 1882) bahwa "Tuhan sudah mati! Allah 

tetap mati! Dan kami telah membunuhnya!" 

mengungkapkan suasana budaya pada umumnya 

yang tidak memberi tempat bagi Allah. Prospek 

sekuler ini dieksplorasi oleh kelompok Teologi Radikal, misalnya dalam 

karya Gabriel Vahanian Death of God: The Culture of Our Era Post-

Christian (1961). William Hamilton mengungkapkannya.  

Gabriel Vahanian 

(1927-2012) 

Nietzsche (1844-1900) 
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Kita tidak berbicara tentang tidak adanya pengalaman akan 

Allah, tapi tentang pengalaman ketiadaan Allah ... Kematian 

Allah harus ditegaskan; kepercayaan yang kita pikir kami bisa 

berbicara tentang Tuhan telah hilang ... Masih 

ada rasa tidak memiliki, tidak percaya, 

kehilangan, bukan hanya berhala-berhala atau 

dewa-dewa dalam agama tetapi Allah sendiri. 

Dan ini adalah pengalaman yang tidak aneh 

untuk beberapa neurotik, juga bukan pribadi 

atau dalam batin. Kematian Allah merupakan 

peristiwa publik dalam sejarah kita. 

Motif "kematian Allah" tampaknya menangkap 

suasana dari momen penting dalam sejarah budaya 

Barat pada Abad ke-20. Dalam buku Makna Sekuler 

Injil (1963), Paul van Buren, memperlihatkan bahwa kata "Allah" sudah 

tidak memiliki arti apapun. Percaya pada Allah yang transenden 

digantikan oleh komitmen pada "etika Yesus", berpusat pada 

penghormatan terhadap cara atau gaya hidup Yesus. Thomas J.J Altizers 

dalam karyanya Gospel of Christian Atheism (1966) memfokuskan kembali 

pertanyaan dengan mengatakan bahwa kini tidak perlu untuk berbicara 

tentang Yesus yang menjadi Allah, yang diperlukan adalah berbicara 

tentang Allah yang menjadi Yesus. Dengan cara ini, otoritas moral pada 

kata-kata dan perbuatan Yesus masih dapat dipertahankan, bahkan jika 

keyakinan dalam Allah tidak lagi dapat dipertahankan. 

Sebagai tanggapan atas slogan "Allah sudah 

mati" yang meluas di Amerika Serikat, Eberhard 

Jungel berpendapat bahwa peristiwa Yesus 

merupakan titik pusat dari pengalaman 

Kristiani akan Allah. Peristiwa Allah "mati" 

tidak dapat dilepaskan dari konteks inkarnasi. 

Jungel menulis sebuah makalah berjudul "The 

Death of Living God" (1968), di mana ia 

berpendapat bahwa, melalui kematian Kristus, 

Allah terlibat dalam verganglichkeit - kata Jerman 

yang sering diterjemahkan sebagai 

"kemampuan-binasaan" tapi mungkin lebih baik diterjemahkan sebagai 

"kefanaan" atau "kesementaraan". Jungel mengembangkan ide ini dalam 

God as the Mistery of the World (1983). Ia melihat tema "kematian Allah" 

Paul van Buren 
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sebagai penegasan penting dari identifikasi diri Allah dengan 

penderitaan dunia yang fana ini. 

Dalam pengembangan ide yang terkait dalam bukunya Allah yang 

Tersalib, Jürgen Moltmann berbicara mengenai "kematian dalam Allah". 

Allah mengidentifikasikan diri dengan semua yang menderita dan mati. 

Dengan tindakan itu, Allah masuk dalam berbagai penderitaan dan 

kematian manusia. Aspek-aspek sejarah manusia ini dengan demikian 

diangkat dalam sejarah Allah. "Mengakui Allah pada salib Kristus ... 

berarti mengakui salib, penderitaan yang tak terhindarkan, kematian 

dan penolakan harapan pada Allah." Moltmann menekankan keyakinan 

ini dengan menggunakan episode pedih dari bagian yang terkenal 

dalam novel Night karya Elie Wiesel, yang menggambarkan eksekusi di 

Auschwitz. Ketika banyak orang yang menyaksikan tiga orang mati 

dengan cara digantung, seseorang bertanya "Dimanakah Allah?" 

Moltmann menggunakan episode ini untuk menekankan bahwa melalui 

salib Kristus, Allah merasakan dan dipengaruhi oleh kematian. Allah 

mengetahui seperti apa kematian itu. 

 

3.2 Kehendak Allah  

Kita sering mendengar ungkapan: ”Peristiwa ini merupakan 

kehendak Allah. Atau, tak satupun peristiwa dapat terjadi tanpa izin 

Allah”. Menanggapi ungkapan tersebut, kita mempunyai pertanyaan 

”Apakah Allah harus mengurusi semua aspek kejadian hidup manusia 

sehari-hari dari detik ke detik? Bagaimana bentuk kehadiran dan 

aktivitas Allah di dalam dunia?” 

 

3.2.1 Deisme: Deus ex machina 

Pandangan Newtonian pada keteraturan mekanik alam semesta 

terkait erat dengan munculnya gerakan 

yang dikenal sebagai "Deisme". 

Pandangan ini berpengaruh di Abad ke-

18. Deisme berpendapat bahwa Allah 

menciptakan dunia dengan cara yang 

rasional; seluruh peristiwa alam semesta menunjukkan rasionalitas 

Allah; semua yang ada di alam semesta terbuka untuk penyelidikan 

manusia. Dalam hal ini, hukum alam menunjukkan hikmat Allah karena 

hukum alam ditetapkan di oleh Allah. 

REFLEKSI 
Konsep penyelenggaraan 
ilahi mendorong kita 
untuk selalu memberi 
ruang gerak bagi Allah. 
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Deisme membela gagasan bahwa Allah menciptakan dunia, dan 

menganugerahinya dengan kemampuan untuk berkembang dan 

berfungsi sendiri tanpa kehadiran-Nya atau intervensi-Nya. William 

Paley menganalogikan Allah sebagai tukang pembuat arloji: arloji 

berfungsi dengan sendiri. Deisme menempatkan Allah sebagai grand 

designer alam semesta. Jadi, menurut Deisme, Allah tidak perlu 

bertindak lagi karena semuanya “sudah jadi” dan tinggal menunggu 

waktu untuk pelaksanaannya. Seperti seorang tukang arloji, Allah sudah 

menciptakan sistem penggerak alam semesta dan sudah 

menetapkan prinsip-prinsip yang mengatur gerakan semesta. 

Pandangan Deisme tidak memberikan ruang tersisa untuk Allah agar 

Allah dapat beraktivitas lebih lanjut. Dunia bersifat otonom dan 

memenuhi kebutuhannya sendiri.  

Deisme tidak memberi tempat bagi gagasan penyelenggaraan ilahi 

(providentia divina) yang mempertahankan kehadiran Tuhan di 

kehidupan manusia. Pandangan dunia Newtonian mendorong 

pandangan bahwa “semua sudah ada” yang ditunjukkan dengan proses 

penemuan hukum gaya atau hukum konservasi (misalnya, hukum 

kekekalan momentum). Kesulitan dari gagasan “semua sudah ada” 

ialah bahwa jika semua sudah ada, kejadian-kejadian bencana alam juga 

masuk dalam grand design Allah. Allah bertanggung jawab atas 

kematian korban bencana alam karena bencana alam adalah “kehendak” 

Allah. 

 

3.2.2 Thomisme: Allah adalah causa prima 

 Thomas Aquinas yakin bahwa Allah masih bertindak sampai hari 

ini. Dalam hal ini, Allah adalah penyebab primer 

(causa prima) dari alam semesta. Allah bertindak 

secara tidak langsung dalam dunia melalui 

penyebab sekunder. Penyebab sekunder 

mampu bertindak dalam hak mereka sendiri. 

Benda-benda alam mampu bertindak sebagai 

penyebab sekunder oleh kebaikan sifat mereka 

sendiri.  

Analogi dari penyebab primer dan penyebab 

sekunder adalah pemain piano dan piano yang 

dimainkan. Pemain piano adalah penyebab primer dan piano adalah 

penyebab sekunder dalam sebuah pertunjukan. Kualitas permainan 
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pianis tergantung dari bakatnya. Namun, suara jelek yang dihasilkan 

oleh piano jelek adalah konsekuensi dari bermain dengan piano jelek. 

Kemampuan penyebab utama untuk mencapai efek yang diinginkan 

bergantung kepada penyebab yang sekunder digunakan. 

Gagasan penyebab primer dan sekunder ini diterapkan oleh Thomas 

untuk menjawab masalah hadirnya keburukan di dunia. Penderitaan 

dan rasa nyeri bukanlah tindakan langsung dari Allah. Kondisi itu ada 

karena kerapuhan dan kelemahan manusia sebagai penyebab sekunder. 

 

3.2.3 Teologi Proses: semuanya ada dalam proses “menjadi” 

Alfred Whitehead (1861-1947) menyatakan semua ada berada dalam 

sebuah proses “menjadi”. Semua yang ada 

bergerak menuju finalitas. Dunia sebagai sebuah 

organisme bersifat dinamis yang ditandai 

dengan “waktu aktual” dan “waktu yang 

dirasakan”. 

Sebuah entitas yang masuk ke dalam sebuah 

“proses” masuk dalam sebuah urutan bertahap 

untuk mencapai kepenuhannya. “Proses” 

mengandaikan adanya kesinambungan 

kausalitas yang tak terputuskan antara suatu tahap dengan tahapan 

yang lain. Dalam hal inilah tiap-tiap entitas menerima pengaruh dari 

dua sumber utama, yaitu: entitas sebelumnya dan Allah. 

“Cara pikir proses” mengubah kata kerja dari “Allah berkehendak” 

menjadi “Allah mengundang; Allah menawarkan; Allah menunggu 

jawaban”. Lalu, seperti Allah mempengaruhi entitas lain, Allah juga 

dipengaruhi oleh mereka. Bagi Whitehead, 

Allah adalah "sesama yang menderita." Allah 

terpengaruh dan dipengaruhi oleh dunia. 

Proses berpikir ini mengubah kemahakuasaan 

Allah. Selain perkara awal dan akhir hidup 

manusia, kemahakuasaan Allah dibatasi oleh 

pilihan bebas manusia. Manusia bebas untuk 

mematuhi atau tidak mematuhi Allah. Dalam 

hal ini, teologi proses berpendapat bahwa 

masing-masing komponen dunia adalah juga 

bebas untuk mengabaikan undangan atau 

tawaran ilahi. Mereka tidak terikat untuk 

Alfred Whitehead 

(1861-1947) 

 
Charles Hartshorne 

(1897-2000) 



 

75 

 

menanggapi Allah.  

Ide dasar Whitehead telah dikembangkan oleh sejumlah penulis, 

terutama Charles Hartshorne (1897-), Scubert Ogden (1928-), dan John B. 

Cobb (1925-). Hartshorne dalam Visi manusia Allah (1941) memberikan 

gagasan perbandingan paham Allah klasik dan neo-klasik dalam bentuk 

tabel. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan melihat perbandingan 

pandangan klasik yang diwakili Thomas Aquinas dan pandangannya 

sendiri tentang “tindakan Allah dalam dunia”. Hartshorne menawarkan 

sebuah kerangka berpikir yang menilai penting “sebuah proses”.  

 

Thomas Aquinas Charles Hartshorne 

Ciptaan berawal atau berlangsung 

secara ex nihilo (dari ketiadaan) 

lewat kehendak bebas. Tidak ada 

sesuatu apa pun selain Allah yang 

ada. Ciptaan bergantung pada 

keputusan Allah yang mencipta; 

Allah bisa saja memutuskan untuk 

tidak menciptakan segala sesuatu. 

Allah dan ciptaan tentu saja selalu 

ada. Keberadaan dunia tidak 

bergantung pada tindakan Allah, 

meskipun sifat alam yang memiliki 

karakter “bisa ada-bisa tidak ada” 

(contingency). 

Allah memiliki kekuatan untuk 

melakukan segala sesuatu sesuai 

dengan kehendak-Nya sendiri, 

asalkan tidak melibatkan 

kontradiksi logis (misalnya, Allah 

tidak mampu menciptakan 

segitiga persegi). 

Allah satu diantara banyak agen di 

dunia, dan memiliki kekuatan 

penuh layaknya agen yang lain. 

Kekuatan ini tidak bersifat absolut/ 

penuh tetapi terbatas. 

Allah tak berbadan dan inilah 

perbedaan yang radikal dari 

ciptaan yang lain 

Dunia tampak seperti tubuh Allah. 

Allah tidak terikat dengan waktu 

dan tidak terlibat dalam tata waktu 

dunia. Itulah mengapa tidak 

pantas untuk berpikir Allah 

“berubah” atau dipengaruhi oleh 

keterlibatan atau pengalaman 

manusia. 

Allah terikat dengan waktu. Allah 

secara terus menerus mencapai 

pemenuhan yang lebih kaya 

melalui keterlibatan-Nya dalam 

dunia. 

Allah ada dalam kesempurnaan Dalam setiap titik waktu, Allah 
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Thomas Aquinas Charles Hartshorne 

(absolut) atau ada necessarium 

(yang wajib ada) dan itu tidak bisa 

kita pahami bagaimana berada 

dalam kesempurnaan yang paling 

tinggi.  

paling sempurna daripada agen 

lain yang ada di dunia. Allah 

mampu berkembang pada tingkat 

kesempurnaan yang lebih tinggi 

karena terlibat dalam dunia. 

 

3.2.4 Pierre Teilhard de Chardin: Titik Omega 

Salah satu kontribusi yang luar biasa pada abad ke -20 dari Teilhard 

de Chardin, seorang geolog dan paleontolog Prancis, adalah 

pembicaraan mengenai relasi ilmu 

pengetahuan dan agama. Ia banyak menulis 

secara panjang lebar prihal Allah yang terlibat 

dalam dunia.  

Teilhard de Chardin melihat bahwa alam 

semesta merupakan sebuah proses evolusi 

yang secara tetap/permanen bergerak menuju 

pada sebuah kompleksitas yang lebih besar 

dan dalam tingkat kesadaran yang tinggi. 

Dalam proses evolusi ini, ada sejumlah 

perubahan kritis yang begitu penting (yang pada umumnya) disebut 

“titik kritis yang bisa dilihat”. Menurut Teilhard, asal usul kehidupan di 

bumi dan munculnya kesadaran manusia berawal dari proses ini. Titik 

kritis ini persis seperti anak tangga dalam sebuah tangga, yang selalu 

mengarah ke tahap-tahap baru dalam proses perkembangan yang 

berkesinambungan. Dunia harus dilihat sebagai salah satu proses yang 

berkesinambungan tunggal. Dunia adalah “suatu gambaran yang utuh” 

dari berbagai tingkat organisme karena masing-masing dari tingkat atau 

level-level itu berakar pada tingkat sebelumnya, dan kemunculannya 

dilihat sebagai sebuah aktualisasi dari apa yang berpotensi 

menghadirkan tingkat sebelumnya. Teilhard de Chardin tidak 

mempertimbangkan bahwa di sana ada garis pemisah yang radikal 

antara kesadaran dan materi atau antara tahap kehidupan manusia, 

hewan, atau tumbuhan. Dunia adalah sebuah entitas tunggal yang 

sedang berkembang yang dihubungkan bersama sebagai sebuah 

jaringan peristiwa yang saling berhubungan, dimana ada perkembangan 
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alamiah dari materi ke kehidupan manusia, menuju eksistensi manusia 

dan masyarakat manusia.  

Beberapa kritiknya tampaknya untuk menunjukkan bahwa ada 

beberapa cara dimana persoalan dapat dipikirkan sebagai sesuatu yang 

“rasional”. Teilhard de Chardin menekankan ada potensi tingkat yang 

lebih rendah atau menjadi aktual dalam tingkat yang terakhir dan hal ini 

membawanya pada kesimpulan bahwa setiap materi berpotensi menjadi 

“sadar”. Oleh karena itu dapat dipikirkan sebagai “kesadaran” dalam 

beberapa cara. Itulah mengapa harus ada yang menjadi “dasar 

kesadaran” yang “mendahului munculnya kehidupan dalam materi 

fisik dari alam semesta. Teilhard de Chardin menyatakan idenya dengan 

cara berikut: “ada dalam segala sesuatu”. Dengan kata lain, ada 

beberapa bentuk lapisan biologis yang berada dalam struktur alam 

semesta. Lapisan biologis ini dapat digeser ke ujung pada tahap awal 

proses evolusi, tetapi kehadirannya untuk menjelaskan munculnya 

kesadaran di periode selanjutnya. Ini penting untuk dicatat bagaimana 

kesimpulan ini muncul dalam pemikirannya sebab di sana tidak ada 

kesinambungan yang radikal atau inovasi dalam proses evolusi yang 

berlangsung terus menerus secara tetap. Fase-fase baru harus 

dipikirkan, tanpa harus merusak fase-fase awal. 

Gagasan Teilhard de Chardin ini jelas menimbulkan pertanyaan, 

bagaimana Allah terlibat dalam proses evolusi dunia. Teilhard de 

Chardin terikat pada ide bahwa pelaksana dunia ada dalam diri Yesus 

Kristus, sebuah ide yang sangat jelas dinyatakan dalam Perjanjian Baru 

(Kol 1:15-20; Ef 1:9-10,22-23). Teilhard de Chardin mengembangkan 

tema ini dengan sebuah kerangka berpikir yang sangat khusus yang dia 

sebut “Titik Omega” (Ω adalah huruf terakhir dalam alfabet Yunani).  

Di awal tulisannya, ia cenderung merumuskan Titik Omega sebagai 

titik acuan menuju proses evolusi. Proses itu jelas menunjukkan sebuah 

perjalanan: Titik Omega adalah tujuan akhir. Teilhard de Chardin 

memandang bahwa proses evolusi adalah proses teologis. Ia 

mengintegrasikan konsep Allah dalam pemahaman Kristiani ke dalam 

pemikirannya tentang Titik Omega, yang hasilnya menunjukkan bahwa 

keduanya terarah dan itu menjadi tujuan akhir yang kemudian 

dijelaskan berakhir dengan kesatuan dengan Allah.  

Titik Omega harus dilihat sebagai kekuatan yang menarik proses 

evolusi kearahnya (Omega). Titik Omega adalah causa prima. prinsip 

“penggerak dan penarik proses. Tidak seperti gaya gravitasi yang 
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menarik materi ke bawah, Titik Omega mendorong proses evolusi untuk 

“naik” ke dalam persatuan dengan Allah. Seluruh arah proses evolusi 

tidak dimaksudkan sebagai titik keberangkatan, dari mana dimulai, 

tetapi menuju pada tujuan akhir, yakni Titik Omega. Menurut Teilhard 

de Chardin, jika semua hal disimpulkan dalam Kristus (Ef 1:9-10), maka 

Kristus harus dilihat sebagai tujuan akhir dari perkembangan kosmos.  

Secara keseluruhan, maksud dari Teilhard de Chardin ialah mau 

menunjukkan bahwa alam semesta melewati proses evolusi – suatu 

organisme hidup yang sangat masif sedang bergerak pelan menuju 

pemenuhan. Allah bekerja dalam proses ini, mengarahkan dari dalam- 

bekerja dalam proses selanjutnya, menarik menuju ke tujuan yang ilahi 

dan inilah tujuan akhir pemenuhan.  

Kekuatan yang nampak dari kedua proses tersebut, teologi dan 

pendekatan yang digunakan Teilhard de Chardin, ada pada gagasan 

dasar dan karakter dunia yang menderita. Kekuatan itu mendapat 

tempat yang sangat baik dalam tahap-tahap analisis penderitaan dalam 

tradisi Kristiani - wilayah teologi yang kita kenal dengan sebutan 

Theodicea (bagian teologi yang dimaksudkan untuk membela kebaikan 

dan kemahakuasaan Tuhan saat menghadapi penderitaan dan kejahatan 

dunia). 

 

3.3 Theodicea: Problem Kejahatan Di Dunia 

Suatu masalah besar yang menyangkut ajaran tentang Allah 

memusatkan perhatian pada keberadaan kejahatan di dunia. Bagaimana 

kehadiran kejahatan atau penderitaan dapat didamaikan dengan 

penegasan Kristiani tentang kebaikan Allah yang menciptakan dunia?  

 

3.3.1 Ireneus dari Lyons 

Ireneus merupakan tokoh patristik 

yang melihat kodrat insani manusia 

sebagai potensialitas. Manusia diciptakan 

dengan kapasitas tertentu untuk 

bertumbuh menuju kedewasaan. 

Kapasitas untuk bertumbuh menuju 

Allah menuntut kontak dengan 

pengalaman akan yang baik dan yang buruk. Informasi yang benar 

tentang yang baik dan yang buruk  merupakan prasyarat pertumbuhan 

rohani. 

REFLEKSI 

Jika tidak tersedia pilihan 

antara yang baik dan yang 

jahat, maka perintah Allah 

untuk “memilih yang 

baik” tidak ada artinya. 
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Tuhan menciptakan manusia untuk menjadi tuan atas bumi 

dan semua yang ada di sana ... Namun ini hanya bisa terjadi 

ketika umat manusia telah mencapai fase dewasa ... Namun 

umat manusia masih kecil, hanyalah seorang anak. Dia harus 

tumbuh dan mencapai kematangan penuh ... Allah 

menyiapkan suatu tempat bagi umat manusia yang lebih baik 

daripada dunia ini ... firdaus yang begitu indah dan baik 

sehingga dunia Allah terus berjalan di dalamnya, dan berbicara 

dengan manusia, menandai masa depan itu ketika ia akan 

hidup dengan manusia dan berbicara dengan mereka, bergaul 

dengan manusia dan mengajar kepada 

mereka kebenaran. Tapi umat manusia masih 

kanak-kanak; dan pikirannya belum 

sepenuhnya matang; dan sehingga manusia 

itu mudah disesatkan oleh si Jahat. 

Di zaman modern, John Hick meneruskan 

pandangan Ireneus ini. Dalam tulisannya 

“Kejahatan dan Cinta Allah,” Hick berpendapat 

bahwa manusia diciptakan tidak lengkap. Agar 

mereka menjadi sebagaimana Tuhan inginkan 

mereka menjadi, mereka harus berpartisipasi di dalam dunia. Tuhan 

tidak menciptakan manusia sebagai robot, tetapi sebagai individu yang 

mampu menjawab Allah secara bebas. Kehadiran yang baik dan yang 

jahat adalah hal dasar di dunia agar perkembangan manusia dapat 

terjadi. 

Argumen ini jelas menarik, sekurang-kurangnya karena 

penekanannya pada kebebasan manusia. Hal ini juga senada dengan 

pengalaman banyak orang Kristiani, yang telah menemukan bahwa 

anugerah dan kasih Allah dialami paling mendalam dalam situasi 

kesukaran atau penderitaan. Namun, kritik telah ditujukan secara 

khusus terhadap salah satu aspek pendekatan ini. seringkali keberatan 

ini dikemukakan bahwa ini tampaknya memberi keluhuran kepada 

kejahatan dengan menempatkannya sejajar dengan kebaikan di dalam 

rencana Allah. Jika penderitaan dipandang hanya sebagai sarana untuk 

memajukan perkembangan spiritual umat manusia, apa yang harus kita 

perbuat dengan peristiwa-peristiwa - seperti Hiroshima atau Auschwitz 

- yang menghancurkan orang-orang yang mengalami peristiwa itu?  
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3.3.2 Agustinus dari Hippo 

Menjelang abad keempat, Gereja menghadapi Manikeisme yang 

tidak mempunyai kesulitan dalam memperhitungkan adanya kejahatan. 

Menurut Manikeisme, kejahatan muncul berdasarkan sifat materi yang 

pada dasarnya jahat. Seluruh tujuan karya keselamatan adalah menebus 

umat manusia dari dunia materi yang jahat menuju ke dunia spiritual 

yang tidak terkontaminasi oleh materi. Di balik ide penebusan ini, ada 

gagasan Gnostisisme tentang dua Pencipta: Allah yang Mahakuasa dan 

Pencipta dunia materi. Pencipta dunia material bertanggung jawab 

untuk menempa dunia, dalam bentuk yang sekarang, dari materi yang 

sudah ada. Keadaan yang menyedihkan dari dunia itu ada karena 

materi yang terkontaminasi keburukan.  

Menghadapi solusi Manikeisme atas masalah kejahatan, Agustinus 

berpendapat bahwa penciptaan dan penebusan merupakan hasil karya 

dari Tuhan yang satu dan sama. Oleh karena itu tidak mungkin untuk 

melihat keberadaan dari yang jahat sebagai berasal dari karya 

penciptaan, sebab ini hanyalah meletakkan kesalahan kepada Tuhan. 

Problem Agustinus adalah bahwa jika Allah menciptakan dunia 

yang baik adanya, artinya bebas dari kontaminasi dari yang jahat, 

darimana kejahatan itu berasal? Wawasan mendasar Agustinus di sini 

adalah bahwa kejahatan adalah konsekuensi langsung dari 

penyalahgunaan kebebasan manusia. Allah menyertakan rahmat ilahi 

dalam pemberian kebebasan untuk memilih yang baik atau jahat. Tanpa 

kerjasama dengan rahmat ilahi, manusia memilih yang jahat; sebagai 

hasilnya, dunia terkontaminasi oleh si Jahat. 

Lebih lanjut, bagaimana mungkin manusia memilih yang jahat, jika 

tidak ada kejahatan untuk dipilih? Yang jahat harus menjadi 

kemungkinan dalam dunia, jika itu dapat diakses oleh pilihan manusia. 

Oleh karena itu Agustinus menempatkan asal dari yang jahat dalam 

godaan setan, dimana setan membujuk manusia pertama untuk 

menjauhkan diri dari ketaatan kepada pencipta mereka. Dengan cara ini, 

ia berpendapat, Allah tidak bisa dianggap sebagai bertanggung jawab 

atas yang jahat. 

Lebih dalam lagi, darimana asal keburukan jika Allah menciptakan 

dunia yang baik adanya? Agustinus menelusuri asal-usul kejahatan 

melalui langkah lain. Setan adalah malaikat yang jatuh, yang pada 

awalnya diciptakan baik adanya, seperti semua malaikat lainnya. 

Namun, malaikat yang khusus ini tergoda untuk menjadi seperti Allah, 
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dan merebut otoritas tertinggi. Sebagai hasilnya, ia memberontak 

terhadap Allah, dan dengan demikian menyebarkan pemberontakan itu 

kepada dunia.  

 

3.3.3 Karl Barth 

Karl Barth menempatkan persoalan adanya 

kejahatan bersama dengan persoalan 

Penyelenggaraan Ilahi. Bagi Barth, gagasan 

kemahakuasaan Allah harus selalu dimengerti 

dalam terang pewahyuan diri Allah dalam 

Kristus. Berdasarkan prinsip ini, Barth 

berpendapat bahwa perlu “memikirkan ulang 

seluruh persoalan ini secara radikal” 

kepercayaan akan kemenangan rahmat Allah 

atas ketidakberimanan, kejahatan dan penderitaan. Kepercayaan akan 

kemenangan paling akhir dari rahmat Allah memungkinkan orang-

orang beriman mempertahankan moral dan harapan mereka di hadapan 

dunia yang tampak didominasi oleh kejahatan. Barth sendiri 

memikirkan kejahatan sistematis dari negara yang dilakukan oleh Nazi 

Jerman ketika dia mengembangkan gagasan ini. 

Barth melukiskan kejahatan sebagai das Nichtige- suatu kuasa 

misterius “ketiadaan,” yang dasarnya ditemukan dalam apa yang Allah 

tidak kehendaki dalam tindakan penciptaan. “Ketiadaan” itu adalah apa 

yang bertentangan dengan kehendak Allah. Jadi bukanlah apa yang 

“tidak ada,” melainkan sebuah ancaman yang mereduksi kita kepada 

apa yang tidak ada. Hal ini merupakan ancaman terhadap maksud 

penciptaan Allah, yakni “membuat ada”. Bagi Barth, kemenangan akhir 

dari rahmat menjamin bahwa “ketiadaan” tidak perlu ditakuti.  

 

3.3.4 Teologi Pembebasan 

Monotheisme yang dilepaskan dari paham trinitaris dapat 

membenarkan totalitarisme dan pemusatan kekuasaan -entah politik 

atau keagamaan- dalam satu orang yang tunggal. Perang Dunia II dan 

penderitaan yang menyertainya merupakan salah satu konsekuensi dari 

totalitarisme. Persoalan penderitaan melahirkan kemendesakan 

perjuangan berkelanjutan orang-orang tertindas melawan orang-orang 

yang menindas mereka. 

Karl Barth 

(1886-1968) 
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Teologi pembebasan melandasi pemikirannya dengan keberpihakan 

kepada penderitaan orang-orang yang miskin dan tertindas. Menerima 

ada orang-orang miskin tidak dipandang sebagai persetujuan diam-diam 

yang pasif dalam penderitaan. Pembelaan kepada mereka merupakan 

partisipasi dalam perjuangan Allah melawan penderitaan di dunia ini 

yaitu sebuah perjuangan yang menyangkut konfrontasi langsung 

dengan penderitaan itu sendiri.  

Gagasan “pembebasan”, dalam bentuk yang bermacam-macam, 

dapat ditemukan dalam tulisan-tulisan para teolog pembebasan 

Amerika Latin atau dalam tulisan penggagas Black Theology dari benua 

Afrika. Keyakinan dasar yang dibawa oleh mereka adalah bahwa 

“tindakan Allah” adalah sebuah peristiwa yang berada pada suatu 

tempat yang memiliki latar sosio-politis tertentu, memiliki minat dan 

maksud tertentu yang atas salah satu cara mempengaruhi situasi hidup 

manusia.  

Analisis sosial membantu kita mengenali konteks. Menurut L. Boff, 

ada dua metode analisis sosial, yaitu metode fungsionalistik dan metode 

dialektik. Metode fungsionalistik menggambarkan masyarakat sebagai 

sebuah sistem yang saling terkait; kebobrokan atau penderitaan terjadi 

karena ada bagian yang mengambil keuntungan dari bagian yang lain; 

analisis fungsionalistik bertujuan menemukan siapa yang berperan 

dalam masyarakat dan apa keuntungan yang didapatnya. Metode 

dialektik yakin bahwa masyarakat penuh dengan konflik kepentingan; 

analisis dialektik bertujuan menemukan apa konflik kepentingan yang 

terjadi, apa yang diperebutkan, dan siapa yang ada di balik konflik itu. 

 

3.3.5 Teologi Proses 

Teologi proses bertitik tolak dari gagasan cinta Allah yang berkontak 

dengan dunia dan sungguh terlibat dalam dunia dengan segala lika-

likunya. Teologi proses menempatkan asal mula kejahatan dan 

penderitaan di dunia dalam pembatasan radikal terhadap kuasa Allah. 

Allah telah “melepas” kemampuan-Nya untuk memaksa. Allah hanya 

mempertahankan kemampuan untuk “memberi tawaran” atau 

“memberi undangan”. Tawaran atau undangan merupakan sarana bagi 

Allah agar Dia tetap menghargai pilihan bebas manusia. Tapi, tidak ada 

jaminan bahwa manusia selalu menanggapi tawaran atau undangan 

Allah yang penuh kerahiman. Proses itu berjalan tanpa adanya 

kewajiban manusia untuk menaati Allah. 
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Allah berniat baik untuk alam ciptaan, dan bertindak semata-mata 

hanya demi kebaikannya. Namun kemungkinan untuk memaksa segala 

sesuatu untuk melakukan kehendak ilahi tidak dapat dijalankan. 

Sebagai hasilnya, Allah tidak dapat mencegah bahwa hal-hal tertentu 

akan terjadi. Peperangan, kelaparan, dan pemusnahan bukanlah hal-hal 

yang Allah inginkan; namun ini bukan hal-hal yang Allah dapat cegah, 

berdasarkan pembatasan-pembatasan radikal yang dipatok pada kuasa 

ilahi.  

 

3.3.6 Teologi Pengharapan 

Tema-tema Perjanjian Lama yang berhubungan dengan gagasan 

Allah yang setia mempertahankan jejak-jejak kepercayaan akan 

kebaikan Allah yang mendasar. Banyak bagian dari Perjanjian Lama 

yang memprotes kehadiran kejahatan dan penderitaan dalam dunia. 

John Roth menamai pendekatan ini “teodicea protes.” Protes yang 

bersangkutan dilihat sebagai bagian jawaban yang setia dan penuh 

kepercayaan orang-orang beriman kepada Allah mereka, di hadapan 

ketidakpastian dan kegelisahan mengenai kehadiran dan maksud-

maksud Allah di dunia. 

 

4. Rangkuman 

Gagasan antropomorfisme dalam pengenalan akan Allah menimbulkan 

pertanyaan: 1). Apakah Allah dapat menderita; 2). Apakah Allah 

mempunyai keterbatasan; 3). Jika Allah Mahakuasa, mengapa ada 

kejahatan? 

 

5. Glossarium 

• Deus crucificus: gagasan Allah yang tersalib 

• Skeptisisme: sikap tidak percaya akan suatu hal/keadaan 

• Mysterium iniquitatis: misteri kejahatan 

• Manikeisme: aliran dualistis yang mengkontraskan antara materi 

dan rohani. 

 

6. Tugas Terstruktur 

a. Diskusi Kelompok 

Berdasarkan pemahamanmu mengenai materi pembelajaran di 

atas, diskusikan jawaban pertanyaan di bawah ini bersama dengan 
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tiga orang rekanmu. Buatlah presentasi untuk jawaban 

kelompokmu di depan kelas. 

1). Apa yang dimaksud “Allah dalam gagasan antropomorfisme”? 

2). Apa tanggapanmu terhadap “Allah dalam gagasan antropo-

morfisme”? 

3). Apa implementasi dari “Allah dalam gagasan antropomorf-

isme”? 

b. Mempelajari Isi Buku 

Buatlah rangkuman buku: Joseph Ratzinger, God and the World, San 

Francisco: Ignatius, 2002, hlm. 75-94. Tugas dikerjakan secara 

pribadi dan dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. 

 

7. Tugas Mandiri 

Untuk meningkatkan pemahamanmu mengenai konsep “Allah 

dalam gagasan antropomorfisme”, bacalah beberapa buku berikut ini. 

Alister E. McGrath, Christian Theology: An Introduction, London: 

Blackwell Publishing, 2011, hlm. 273-283. 

Avery Dulles, Craft of Theology, New York: Crossroad, 1995, hlm. 135-

148. 

David F. Ford, The Modern Theologians, London: Blackwell Publisher, 

2001, hlm. 700-719. 

G.R. Evans, The Medieval Theologians, London: Blackwell Publisher, 2001, 

hlm. 24-36. 

Gerald O”Collin, The Tripersonal God, London: Continuum, 2004, hlm. 

174-182. 

 

8. Catatan (catatan pribadi/ soal untuk ditanyakan ke dosen atau 

didiskusikan / inspirasi-sumber penelitian) 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 



 

85 

 

 

Perkuliahan Tatap Muka IX-X 

ALLAH TRITUNGGAL 

 

1. Standar Kompetensi:Mahasiswa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. 

2. Capaian Pembelajaran:Mahasiswa memahami bahwa gagasan Allah 

Tritunggal menyatakan kehidupan personal intra-trinitaris dari Allah. 

3. Uraian Materi Pembelajaran 

3.1 Keberadaan Konsep Allah Tritunggal dalam Kristianitas 

Doktrin Allah Tritunggal ini adalah hasil dari sebuah proses refleksi 

kritis tentang pola tindakan ilahi yang diungkapkan/diwahyukan di 

dalam kitab suci dan kemudian diteruskan di dalam pengalaman umat 

Kristiani. Proses menuju ke pemahaman mengenai doktrin Allah 

Tritunggal dengan sendirinya harus mengindahkan kesaksian Alkitab 

tentang Allah dan pengalaman orang Kristiani yang memiliki 

pengalaman itu. 

 

3.1.1 Pola Tindakan Ilahi sebagai Dasar Iman kepada Allah Tritunggal 

Pendasaran doktrinal tentang Allah 

Tritunggal ada dalam pola tindakan ilahi 

sebagaimana yang dapat kita lihat dalam 

kesaksian Perjanjian Baru. Allah Bapa 

mewahyukan diriNya dalam diri Sang Putera 

dalam kesatuan dengan Roh Kudus. Lalu, kita 

melihat bahwa ada dua versi interpretasi 

Trinitaris, yakni: Mat 28:19 dan 2Kor 13:13. Kedua 

versi tersebut telah berakar begitu kuat di dalam 

kesadaran orang-orang Kristiani, yang mana perbedaan tersebut telah 

menjadi dasar bagi pembaptisan dan kemudian digunakan secara 

umum dalam formulasi doa dan devosi-devosi yang dilakukan oleh 

orang Kristiani. Kedua teks menunjukkan ada unsur relasi personal 

yang amat sangat dekat antara Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh 

Kudus. Seiring berjalannya waktu, Perjanjian Baru menghubungkan 

ketiga elemen/unsur tersebut sebagai bagian yang lebih besar dari 

keseluruhan ada Allah. Totalitas dari kehadiran dan kekuatan 

keselamatan Allah diungkapkan dalam ketiga unsur tersebut (lih. 1Kor 

12:4-6:2; 2Kor 1:21-2; Gal 4:6; Ef 2:20-2; 2Tes 2:13-14; Tit 3:4-6; 1Ptr 1:2).  
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Struktur trinitaris yang sama dapat juga ditemukan di dalam 

Perjanjian Lama. Tiga personifikasi utama tentang Allah dapat dipahami 

didalam bagian yang mempunyai peranan penting dalam doktrin 

Kristiani tentang Allah Tritunggal.  

a. Kebijaksanaan. Personifikasi akan Allah ini nampak jelas khususnya 

dalam literatur Kebijaksanaan seperti Amsal, Ayub, Pengkhotbah. 

Atribut kebijaksanaan ilahi dihadirkan sebagai seorang pribadi (ide 

mem-personifikasi-kan) dengan suatu eksistensi selain eksistensi 

yang tetap bergantung pada Allah. Kebijaksanaan (yang dihadirkan 

sebagai seorang wanita) yang selalu aktif dalam tata penciptaan, yang 

memperindah/mendandani dunia ini dengan karya tangannya. 

(Amsal. 1:20-3:1-6; Ayub 28; Pkh. 24). 

b. Sabda Allah. Di sini, gagasan tentang sabda Allah ditetapkan sebagai 

suatu entitas dengan suatu eksistensi independen Allah yang juga 

sama dengan Allah. Sabda Allah dilukiskan sebagai Sabda yang 

turun (masuk) ke dunia yang berhadapan langsung/berjumpa secara 

langsung dengan manusia dengan kehendak dan tujuan Allah yang 

membawa penuntunan keadilan dan keselamatan (lihat Mzm 119:89; 

Mzm 147:15-20; Yes 55:10-11). 

c. Perjanjian Lama menggunakan frasa “Roh Allah” yang berarti 

merujuk pada kehadiran dan kekuatan Allah di dalam ciptaan. Roh 

Allah ini digambarkan sebagai Dia yang ada di dalam konsep Mesias 

yang diharapkan, (Yes 42:1-3) dan sebagai agen/wakil dari suatu 

ciptaan baru yang bangkit pada saat tata aturan lama telah berlalu. 

(Yeh 36:26; 37:1-14). 

Ketiga unsur hypostasis Allah menunjukkan pola aktivitas dan 

kehadiran sang keilahian di dalam/melalui ciptaan yang mana Allah 

adalah Allah yang imanen sekaligus transendent. 

 

3.1.2 Struktur Kredo Kristiani  

Pengakuan akan Allah Tritunggal, satu kodrat dengan tiga pribadi 

merupakan kekhasan iman Kristiani. Pengakuan iman Kristiani dimulai 

dengan ungkapan Aku percaya akan satu Allah. Ungkapan ini merupakan 

intisari iman akan Allah dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. 

Pengakuan trinitarian ini merupakan cara orang Kristiani berbicara 

tentang Allah monoteisme. Pengakuan akan Allah Tritunggal ini 

diyakini merupakan hasil pewahyuan Allah tentang diri-Nya sendiri 

dalam diri Yesus Kristus dalam kesatuan dengan Roh Kudus. Rumusan 
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trinitarian pembaptisan yang dalam Mat 28:19 menggunakan kata benda 

tunggal dalam bahasa Yunani onoma untuk menyebut Bapa dan Putera 

dan Roh Kudus: ”baptizontes autous eis to onoma tou patros kai tou uiou 

kai tou agiou pneumatos”. Penggunaan kata onoma mengindikasikan 

orang Kristiani sejak awal mengakui Allah Tritunggal ini.  

Kesulitan muncul dalam pemahaman, penafsiran, maupun 

pemaknaan siapa Allah Tritunggal ini. Bagaimana orang Kristiani harus 

mempertanggungjawabkan imannya akan Allah Tritunggal ini serta 

bagaimana ia harus mempraktekkan imannya itu dalam hidup sehari-

hari. Kesulitan ini membuat orang Kristiani cenderung berbicara tentang 

Allah personal dan bukannya Allah tripersonal, sebagaimana 

dinyatakan dalam pengakuan iman trinitarian. Bahkan ada yang 

berusaha menjelaskannya dengan mengatakan bahwa satu sama dengan 

tiga. Hal ini mungkin dapat dibenarkan hanya kalau ajaran itu 

menyatakan bahwa satu pribadi sama dengan tiga pribadi, atau bahwa 

satu substansi ilahi sama dengan tiga substansi ilahi. Konkretnya, yaitu 

kalau ajaran itu mengatakan bahwa Allah adalah serentak unitas et 

trinitas. Gagasan ini melanggar prinsip bahwa definisi bersifat non-

kontradiktif. Menurut prinsip ini, realitas yang satu dan sama tidak 

dapat serentak satu dan tiga.  

Ajaran Allah Tritunggal menyatakan bahwa dalam Allah ada satu 

kesatuan substansi dan tritunggal pribadi-pribadi; atau unitas substansi 

dalam satu tritunggal pribadi-pribadi. Karena itu, satu dan tiga 

mengacu ke aspek-aspek yang berbeda sama sekali, sehingga tidak ada 

kontradiksi inheren di dalamnya. Dalam pandangan para teolog 

Kristiani, iman trinitarian ini bukanlah tanpa persiapan sama sekali. 

Iman itu sudah dipersiapkan dalam pelbagai macam bentuk yang 

tersebar baik dalam sejarah agama-agama maupun dalam sejarah 

filsafat, dan terutama juga dalam Perjanjian Lama.  

Dalam sejarah filsafat, persoalan unitas merupakan pergumulan 

dasar umat manusia di mana pun saja mereka berada. Unitas adalah 

masalah dasar umat manusia. Kalau ada (being) identik dengan dirinya  

sendiri dan karena  itu dapat diidentifikasi, maka unitas itu ada. Unitas 

berarti bahwa ada (being) itu tidak terbagi-bagi dalam dirinya sendiri 

dan terbedakan dari yang lain. Maka pluralitas ada (being) hanya dapat 

terpikirkan karena payung unitas dari spesies dan genus. Berbicara 

tentang tiga atau empat orang baru mempunyai arti kalau tiga atau 

empat orang ini ikut ambil bagian dalam kodrat manusia yang sama. 
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Pada tataran inilah persoalan unitas menjadi mendesak dan eksistensial. 

Tanpa adanya satu unitas yang mencakup semua ini di tengah pluralitas 

ranah realitas, dunia ini tidak mempunyai arti apa-apa selain debu yang 

ditumpuk secara acak dan tidak mempunyai aturan dan makna. 

Tetapi ajaran Tritunggal Kristiani bukan berasal dari pandangan 

ketigaan yang ada dalam sejarah agama, mitos maupun filsafat. 

Alasannya adalah bahwa konsep Kristini akan keilahian tunggal dalam 

tiga pribadi, yaitu, kesatuan tiga pribadi ilahi dalam satu ada tunggal 

merupakan suatu yang khas. Oleh sebab itu Kitab Suci tidak pernah 

menjelaskan Allah Tritunggal dengan bantuan spekulasi kosmologis. 

Dasar ajaran Tritunggal ada dalam sejarah keterlibatan Allah dengan 

umat manusia dan dalam pewahyuan diri historis Bapa melalui Yesus 

Kristus dalam Roh Kudus. Dengan cara yang khas Kristiani, pengakuan 

akan satu Allah dalam tiga pribadi menjawab soal mendasar manusia 

akan unitas dalam multiplisitas, unitas yang tidak menyerap 

multiplisitas itu tetapi mengubahnya menjadi satu keseluruhan terpadu, 

unitas yang tidak mempermiskin, melainkan mendatangkan kepenuhan, 

kelengkapan, dan kelimpahan. 

 

3.2 Allah Tritunggal dalam Perjanjian Lama 

Gambaran Allah Tritunggal yang terkenal 

adalah gambaran tiga malaikat Tuhan yang 

mengunjungi Abraham dan Sara (Kej 18:1-15). 

Tampak pada gambar tersebut bahwa mereka 

mengelilingi sebuah meja dan berbagai 

hidangan di atasnya. Gambar dibuat oleh  

Andrew Roulev (1360-1430). Orang yang 

memandang gambar tersebut akan 

membayangkan bahwa mereka mengelilingi 

meja perjamuan terakhir. Dengan gambar itu 

dimaksudkan bahwa dalam perjamuan terakhir 

ketiga pribadi Allah hadir di sana. 

Perjanjian Lama mengenal Allah yang tidak berjenis kelamin. Allah 

bukan laki-laki dan juga bukan perempuan karena Ia bukan manusia 

sebagaimana kata Hosea: “Sebab Aku ini Allah dan bukan manusia, 

Yang Kudus di tengah-tengahmu, dan Aku tidak datang untuk 

menghanguskan” (Hos 11:9). Meski dipanggil sebagai Bapa, Allah 
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bukan laki-laki. Allah itu juga laksana perempuan (Yes 42:14; Mzm 22:9-

10; Bil 11:12 dan Ul 32:18). 

 Allah dalam Perjanjian Lama dikenal dengan berbagai nama. 

Yang utama, ia disebut “YHWH” Kel 3:14; 6:6-8). Selain itu Ia juga 

disebut “El” (Mzm 93:1), Elohim (bentuk jamak dari “El” dalam Kej 1:1), 

sebagai suami (Yes 3, Yeh 16 dan Hos 2), dan sebagai Bapa. 

Ul 32:6  Demikianlah engkau mengadakan pembalasan terhadap 

TUHAN, hai bangsa yang bebal dan tidak bijaksana? Bukankah Ia 

Bapamu yang mencipta engkau, yang menjadikan dan menegakkan 

engkau? 

Yes 63:16 Bukankah Engkau Bapa kami? Sungguh, Abraham tidak tahu 

apa-apa tentang kami, dan Israel tidak mengenal kami. Ya TUHAN, 

Engkau sendiri Bapa kami; nama-Mu ialah "Penebus kami" sejak 

dahulu kala. 

Yer 3:19 Tadinya pikir-Ku: "Sungguh Aku mau menempatkan engkau di 

tengah-tengah anak-anak-Ku dan memberikan kepadamu negeri 

yang indah, milik pusaka yang paling permai dari bangsa-bangsa. 

Pikir-Ku, engkau akan memanggil Aku: Bapaku, dan tidak akan 

berbalik dari mengikuti Aku. 

Sebutan Allah sebagai Bapa juga ada dalam kitab-kitab Perjanjian 

Lama yang lain, di antaranya adalah Ul 32:6 (kisah panggilan Musa), Kel 

4:22-33 (Israel sebagai anak sulung Allah), Ul 32:19 (Allah-lah yang 

melahirkan Israel), Mzm 2:6 (Raja sebagai putera Allah) dan Yes 1:2 

(Israel adalah putera-puteri Allah). Selain itu umat Israel juga 

memuliakan Allah sebagai bapanya, sebagaimana ada dalam Mzm 68:4-

6 dan Mzm 89:26-29. 

Kitab-kitab Deuterokanonika juga membuktikan bahwa Allah 

adalah Bapa bangsa Israel. Sebutan Allah sebagai Bapa ada dalam ayat-

ayat berikut: Tob 13:4; 13:3-5, Sir 23:1; 23:4 dan Keb 2:16. Selain pribadi 

Bapa yang banyak termuat dalam kitab-kitab Perjanjian Lama dan kitab-

kitab Deuterokanonika, ada banyak pula ungkapan-ungkapan yang 

merujuk kepada pribadi kedua dan ketiga. Sebutan “Hikmat dan 

Firman” yang dipersonifikasikan merujuk kepada pribadi kedua, yaitu 

Allah Putera, sedangkan sebutan “Roh” merujuk kepada pribadi ketiga. 

Memang dalam Perjanjian Lama, Hikmat, Firman dan Roh belum 

dipandang sebagai pribadi. Namun ketiga hal tersebut merupakan 

personifikasi aktivitas ilahi yang menunjukkan Allah yang berkarya 

melalui karakter manusiawi. 
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Dalam Perjanjian Lama, kata “Hikmat” disebutkan sebanyak 318 kali 

dan sebagian besar ada dalam Kitab Kebijaksanaan. Dalam monoteisme, 

kata “Hikmat” hanyalah merujuk kepada Allah. Kitab Sirakh 

menunjukkan keilahian “Hikmat” ini dalam Sir 24:3-11 berikut ini. 

Dari mulut Yang Mahatinggi aku sudah terbit dan bumi kuliputi 

bagaikan kabut. Aku telah tinggal di tempat yang tinggi dan 

takhtaku di atas tiang awan. Seorang diri telah kujelajah 

lingkaran langit dan berkeliling di dalam lubuk tubir. Aku telah 

berkuasa dalam gelombang-gelombang laut, di atas bumi 

seluruhnya, pada tiap-tiap bangsa dan rakyat. Di dalam 

semuanya itu telah kucari tempat istirahat, dan di dalam milik 

siapakah dapat kupasang tempat tinggalku. Maka berfirmanlah 

kepadaku Pencipta alam semesta, dan yang menciptakan daku 

menetapkan tempat kemahku. Sabda-Nya: Di Yakublah mesti 

kaupasang kemahmu, dan Israel kaudapat milik pusaka. 

Sebelum masa purba sejak awal mula aku telah diciptakan-Nya, 

dan sampai selama-lamanya aku tidak akan lenyap. Aku berbakti 

kepada-Nya dalam Kemah yang kudus, dan dengan demikian 

aku menetap di Sion. Di kota kesayangan-Nya aku diberi-Nya 

tempat istirahat, dan wilayah kekuasaanku ada di Yerusalem. 

Kitab Kebijaksanaan juga menyatakan Hikmat adalah nafas Allah (Keb 

7:25–8:1), bahkan diidentikkan dengan Allah sendiri (Keb 10:15-18). 

Dalam Perjanjian Baru, Hikmat ini dirujukkan kepada Yesus Kristus, 

sebagaimana tampak dalam kutipan berikut ini 

1Kor 8:6 namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang 

dari pada-Nya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita 

hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang oleh-Nya 

segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. 

Kol 1:16-17 karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang 

ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak 

kelihatan, baik singgasana, maupun kerajaan, baik pemerintah, 

maupun penguasa; segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk 

Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu 

ada di dalam Dia. 

Ibr 1:1-2 Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam 

pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan 

perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara 

kepada kita dengan perantaraan Anak-Nya, yang telah Ia tetapkan 
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sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah 

telah menjadikan alam semesta. 

Sebutan “Firman” yang merujuk kepada yang ilahi tampak dalam 

Keb 1:1-2:4 yang mengatakan bahwa Firman itu telah ada sejak semula. 

Sedangkan peran “Firman” dalam penciptaan tampak dalam Yes 55: 10-

11, Mzm 33:8-9; 148:5, Sir 43:26. Dalam Perjanjian Baru, peran “Firman” 

dalam penciptaan ini dirujukkan kepada Yesus. Hal ini tampak dalam 

perbandingan dua ayat berikut. 

Kej 1:1-3 Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi 

belum berbentuk dan kosong; gelap gulita menutupi samudera raya, 

dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. 

Berfirmanlah Allah: "Jadilah terang." Lalu terang itu jadi. 

Kol 1:17 Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu 

ada di dalam Dia. 

Sebutan Roh digunakan sebanyak 400 kali dalam Perjanjian Lama. 

Peran Roh tampak dalam kisah penciptaan dunia, yaitu dalam Kej 1:2, 

Mzm 33:6 dan Mzm 147:8. Bahkan seringkali juga Roh diidentikkan 

dengan Hikmat, misalnya dalam Keb 9:17, Yes 11:2, Ul 34:9 dan Ay 32:8-

9, Yes 11:2: “Roh TUHAN akan ada padanya, roh hikmat dan 

pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut 

akan TUHAN). 

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa meskipun pengertian 

Allah tiga pribadi didasarkan pada kesaksian Perjanjian Baru, namun 

gagasan itu berakar dalam Perjanjian Lama, misalnya: ketiga pribadi itu 

diidentikkan dengan Allah (Keb 7:25-26) tetapi memiliki fungsi yang 

berbeda-beda (Keb 9:4). 

Keb 7:25-26 Kebijaksanaan adalah pernafasan kekuatan Allah, dan 

pancaran murni dari kemuliaan Yang Mahakuasa. Karena itu tidak 

ada sesuatupun yang bernoda masuk ke dalamnya. Karena 

kebijaksanaan merupakan pantulan cahaya kekal, dan cermin tak 

bernoda dari kegiatan Allah, dan gambar kebaikan-Nya. 

Keb 9:4 Berilah aku kebijaksanaan, teman setakhta-Mu, dan jangan aku 

Kautolak dari antara anak-anak-Mu. 

Dalam Perjanjian Lama, Allah (Yahweh) dipandang lebih tinggi dari 

dewa-dewa lain. Allah dipandang sebagai pencemburu yang tidak sudi 

ada dewa lain di sisinya (Kel 20:3; 34:14; Ul 5:7). Orang Israel 

menyembah Allah yang tertinggi itu, namun mereka mengakui adanya 

dewa-dewa lain. Inilah tahap monoteis inklusif. Kemudian sejak zaman 



 

92 

 

nabi Elia, mulailah tahap monoteisme eksklusif. Dalam konteks ini, 

Yahweh pun dipandang sebagai satu dan satu-satunya Allah; dan tidak 

ada yang lain. "Dewa-dewi lain" dianggap tidak ada (Yes 2:8,18; 10:10; 

19:3; Yer 2:5,10,15; 16:19); bahkan dianggap sebagai bukan dewa sama 

sekali; mereka adalah dewa palsu (Yer 2:11; 5:7). Akhimya, dalam 

Yesaya Kedua kita baca sebagai berikut: "Tidak ada yang lain, tidak ada 

Allah selain Aku!" (Yes 45:21; bdk 41:28f; 43:10). Jadi Yahweh adalah 

Allah segala bangsa. Yahwe diuniversalkan dan menjadi Allah segala 

bangsa. Allah suku menjadi Allah kosmis, Allah segaia bangsa (bdk Yes 

7:18; 40:15). 

Ada dua implikasi yang dapat 

dipahami dari tinjauan historis tersebut. 

Pertama, monoteisme bukan masalah 

filosofis, melainkan hasil dari 

pengalaman religius dan ungkapan 

praksis berdasarkan iman. Dengan 

mengakui satu Allah, soal tertinggi ialah 

keputusan radikal antara iman dan tidak beriman. Karena itu, 

pengakuan iman akan satu Allah merupakan keputusan radikal yang 

mewajibkan orang untuk terus menerus melakukan pertobatan dan 

perubahan arah hidup dan cara berpikir, pola perilaku. Kedua, kesatuan 

Allah jauh melampaui sekedar pengertian kuantitatif dan numerik. 

Allah tidak hanya satu melainkah juga unik. Hanya satu Allah saja yang 

dapat bersifat tak terbatas dan mencakup semuanya; dua Allah akan 

membatasi satu sama lain walaupun mereka saling meresapi satu sama 

lain. Sebaliknya sebagai satu Allah, Allah itu juga adalah Allah satu-

satunya. Dengan mengakui akan satu Allah, Perjanjian Lama dan 

Perjanjian Baru menjawab persoalan mendasar manusia, yaitu soal 

kesatuan yang ada dalam semua multiplisitas dan fragmentasi realitas. 

Dalam Perjanjian Lama tidak ada pernyataan tentang struktur 

trinitarian Allah namun ada dasar-dasar penting iman trinitarian. Dasar-

dasar ini ada dalam banyak pernyataan, yang sangat fundamental 

tentang Allah sebagai Allah yang hidup (Mzm 42:3; 84:3; Yer 10:10; 

23:26; Dan 6:27, dan lain-lain). Ada sejumlah teks PL yang melukiskan  

Allah sedang berbicara tentang diri-Nya sendiri dalam bentuk jamak 

atau tampil dalam tiga diri malaikat dan sebagainya. Meski masih ada 

banyak pertentangan tentang tafsir teks-teks tersebut namun jelaslah 

bahwa teks-teks tersebut menerangkan keyakinan bahwa Allah adalah 

REFLEKSI 

Keesaan Allah bukan 

sekadar salah satu atribut 

Allah. KeesaanNya 

merupakan bagian utuh 

dari esensinya. 
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hidup yang berkelimpahan. Gambaran Perjanjian Lama tentang Allah 

yang hidup belum selesai dan lengkap. Gambar itu adalah sebuah 

berkas cahaya wahyu definitif Allah. Jadi, wahyu Perjanjian Lama 

terbuka dan terarah pada pemenuhannya dalam Perjanjian Baru. 

 

3.3 Sejarah Yesus dan Wajah Trinitarian-Nya 

Selanjutnya Perjanjian Baru mengungkapkan bahwa Yesus Kristus 

adalah Putera Allah, yang berasal dari Bapa. Menurut Perjanjian Baru 

pula dalam Roh Kudus kita manusia diterima dalam persekutuan cinta 

yang ada antara Bapa dan Putera. Dengan demikian, Perjanjian Baru 

sudah meringkas wahyu diri Allah yang definitif secara eskatologis 

dalam satu kalimat berikut: Allah adalah kasih (lYoh 4:8,16). Dalam Injil-

injil Sinoptik Yesus mewahyukan Allah sebagai Bapa tidak hanya 

dengan perkataan dan perbuatan-Nya melainkan juga dengan seluruh 

hidup dan kepribadian-Nya. Yesus mempunyai relasi dengan Allah 

sebagai Bapa. Ajaran trinitarian ada juga dalam surat-surat Paulus. Di 

sana ada banyak rumusan trinitarian. Jejak refleksi trinitarian juga 

tampak pada tradisi Yohanian. Hal ini tampak dalam ajaran-ajaran 

tentang Tritunggal dalam injil Yohanes dan surat-surat Yohanes, 

khususnya surat pertama. Struktur dasar warta PB adalah struktur 

trinitarian. Struktur dasar trinitarian itu tampak dalam rincian dari apa 

yang dikatakannya. 

Injil memberikan kesaksian tentang ketrinitarian Yesus dengan cara 

yang berbeda-beda. Matius dan Lukas menunjukkannya dengan kisah 

Yesus yang dikandung oleh seorang perawan (Mat 1:19, Luk 1:35). Yesus 

yang dikandung oleh seorang perawan mau menunjukkan bahwa Ia 

adalah ilahi dan bukan dilahirkan karena hasil dari nafsu manusia. 

Markus menggunakan cara yang berbeda. Kisah pembaptisan Yesus 

dimana Allah menyatakan bahwa Yesus adalah PuteraNya yang 

terkasih mau menunjukkan keilahian Yesus. Demikian pula Yohanes 

menggunakan cara yang berbeda, yaitu dengan kisah pre-eksistensi 

Yesus, yang sudah ada sejak dari semula sebelum penciptaan. 

Demikian pula penulis-penulis Perjanjian Baru yang lain juga 

menggunakan cara yang berbeda. Paulus menunjukkan keilahian Yesus 

dari sudut kebangkitan-Nya sedangkan penulis surat kepada orang 

Ibrani menunjukkannya dari pre-eksistensi Yesus.  

Kitab Suci Perjanjian Baru banyak memuat kisah dimana peran dan 

keberadaan Allah Tritunggal tampak nyata. Misalnya dalam 
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pembaptisan Yesus (Mrk 1:10-11, Luk 3:21-22 dan Mat 3:16-17), tampak 

bahwa ketiga pribadi hadir bersama.  

Mrk 1:10-11 Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak, dan 

Roh seperti burung merpati turun ke atas-Nya. Lalu terdengarlah 

suara dari surga: "Engkaulah Anak-Ku yang Kukasihi, kepada-

Mulah Aku berkenan." 

Luk 3:21-22 Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika 

Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan 

turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atas-Nya. Dan 

terdengarlah suara dari langit: "Engkaulah Anak-Ku yang Kukasihi, 

kepada-Mulah Aku berkenan." 

Mat 3:16-17 Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada 

waktu itu juga langit terbuka dan Ia melihat Roh Allah seperti 

burung merpati turun ke atas-Nya, lalu terdengarlah suara dari 

surga yang mengatakan: "Inilah Anak-Ku yang Kukasihi, kepada-

Nyalah Aku berkenan."  

Ketiga pribadi Allah ini juga ditampakkan dalam kesempatan-

kesempatan yang lain. Salah satunya adalah perintah Yesus untuk 

membaptis orang-orang dalam nama Bapa, Putera dan Roh Kudus (Mat 

28:19) yang secara langsung menyebutkan ketiga pribadi Allah 

Tritunggal tersebut. Demikian juga dalam kesempatan lain ketika Yesus 

berbicara tentang Roh Kudus yang akan datang (Luk 24:49, Kis 1:8; 2:1-

4), serta tentang akhir zaman (Mat 7:19; 13:40,42,50; 18:9; 25:41). 

Tentang Roh Kudus, memang Kitab Suci Perjanjian Baru tidak 

pernah mencatat Yesus berdoa kepada Roh Kudus, padahal catatan 

mengenai Yesus yang berdoa kepada Bapa cukup banyak. Tetapi ini 

bukan berarti bahwa tidak ada kaitan antara Yesus dengan Roh Kudus. 

Kutipan berikut menunjukkan kaitan antara keduanya. 

Mat 12:28 Tetapi jika Aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, 

maka sesungguhnya Kerajaan Allah sudah datang kepadamu. 

Mrk 3:29 Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak 

mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena 

berbuat dosa kekal." 

Lalu bagaimana dengan “ke-Putera Allah-an” Yesus? Mrk 1:11 

menunjukkannya pada saat Ia dibaptis dan Mrk 10:38 menyatakannya 

pada saat Ia dalam penderitaan dan Mrk 15:39 saat Ia disalib. Yesus 

sendiri menyatakan bahwa hubungan antara DiriNya dengan Allah 

adalah hubungan antara Putera dan Bapa (Mat 11:25-30; Mrk 13:32 dan 
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Luk 10:21-22). Bahkan hubungan tersebut dengan jelas digambarkan 

dalam perumpamaan tentang pekerja kebun anggur (Mrk 12:1-12). 

Dalam bagian yang lain, Yesus menyatakan Diri-Nya sebagai Putera 

Ilahi (Mat 5:9; Luk 6:35 dan Mat 5:44-45, serta Luk 20:16) sedangkan 

dalam kesempatan yang lain Yesus memanggil Allah dengan sebutan 

Bapa (Mrk 14:36; Mat 6:9, 11:25-26, 16:17 dan Luk 11:2). Tetapi apakah 

ke-Putera Allah-an Yesus sama dengan keputeraan manusia? Yesus 

selalu membedakan antara BapaKu dan Bapamu (para murid). Hal ini 

tampak dalam Mat 6:32; Mrk 3:31-35; Yoh 1:14,18 dan Yoh 3:16-18. Kata 

“kami” dalam doa Bapa Kami (Mat 6:9, Luk 11:2) yang diajarkan Yesus 

bukan merujuk kepada Yesus dan para murid tetapi hanya kepada para 

murid, karena Yesus mengajarkan doa itu kepada para murid, bukan 

berdoa bersama para murid. 

Sekarang yang menjadi persoalan adalah apakah Yesus datang ke 

dunia ini atas kehendakNya sendiri ataukah Ia dikirim oleh Bapa. 

Pengertian Yesus sebagai yang dikirim oleh Bapa tampak dalam Mrk 

9:36-37, 12:5 dan Mat 15:24 sedangkan gagasan bahwa Yesus datang 

tampak dalam Mrk 2:17, Luk 12:49 dan Mat 10:34-35. Sedangkan 

Yohanes memadukan kedua gagasan “dikirim” dan “datang” ini. Yoh 

6:38 berbunyi “Sebab Aku telah turun dari surga bukan untuk 

melakukan kehendak-Ku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang 

telah mengutus Aku”. Kesimpulannya adalah bahwa Yesus memang 

dikirim oleh Bapa tetapi Ia juga datang karena kehendakNya sendiri.  

 

3.4 Paham Tritunggal menurut Paulus 

Paulus menekankan bahwa dalam penyaliban dan kebangkitan 

Yesuslah tampak ketritunggalan Allah. Paulus menggunakan salib yang 

merupakan sandungan untuk orang Yahudi dan kebodohan untuk 

orang Yunani untuk menjelaskan misteri Allah (1Kor 1:13). Dalam 1Tes 

1:9-10, Paulus mengajak umat Tesalonika untuk berbalik dari berhala-

berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, 

dan untuk menantikan kedatangan Anak-Nya dari surga, yang telah 

dibangkitkan-Nya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang 

menyelamatkan manusia dari murka yang akan datang. 

Salah satu doa tertua Kristiani (1Kor 16:22) yang dikutip oleh Paulus 

menunjukkan bahwa umat Kristiani perdana telah berdoa kepada Yesus 

Kristus yang sudah wafat dan bangkit dengan jaya. Mereka 

mengharapkan kedatanganNya yang kedua kepada seluruh ciptaan. 
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Kata “Tuhan” yang digunakan untuk menyebut Yesus ini menunjukkan 

keilahianNya. Selain itu Paulus menunjukkan keilahian Yesus dengan 

menyatakan bahwa Yesus juga adalah agen penciptaan (2Kor 5:17 dan 

Gal 6:15). Demikian Paulus menyatakan keilahian Yesus melalui 

peranNya dalam zaman akhir (1Kor 1:8, 2Kor 1:14 dan Fil 1:6). Selain itu 

Paulus juga menyebut Yesus sebagai Putera Allah dengan mengatakan 

“Dan untuk menantikan kedatangan Anak-Nya dari surga, yang telah 

dibangkitkan-Nya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang 

menyelamatkan kita dari murka yang akan datang” (1Tes 1:10). Bukan 

itu saja Paulus juga menyatakan Yesus sebagai Putera Allah dalam 1Kor 

16:28; 2Kor 1:19 dan Gal 1:16. 

Teologi Salib Paulus termuat dalam kutipan Rom 8:32 berikut ini “Ia, 

yang tidak menyayangkan Anak-Nya sendiri, tetapi yang menyerahkan-

Nya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan 

segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia?” Dalam kutipan 

tersebut tampak bahwa Yesus berasal dari Allah, Ia adalah Putera Allah 

yang diutus oleh Allah untuk keselamatan manusia. 

Tentang Roh Kudus, Paulus menuliskannya dalam Gal 4:6 dan Rom 

5:5 yang intinya mengatakan bahwa Roh Kudus adalah Roh Putera yang 

dicurahkanNya bagi manusia. Tentang Roh Kudus itu sendiri dikatakan 

bahwa Ia adalah Roh Allah atau Roh Yesus sendiri (Rom 8:9; Gal 4:6 dan 

Fil 1:19). Lebih lanjut Paulus mengatakan bahwa Roh Kudus itu tidak 

hanya terkait dengan Yesus saat Ia wafat dan bangkit tetapi juga dalam 

pengalaman hidup umat yang identik dengan hidup tubuh Kristus (Rm 

8:9 dan 1Kor 2:11,12,14). 

Paulus menulis tentang hubungan antara pribadi dalam Tritunggal 

“Anak-Nya, yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud, 

dan menurut Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitan-Nya dari 

antara orang mati, bahwa Ia adalah Anak Allah yang berkuasa, Yesus 

Kristus Tuhan kita” (Rom 1:3-4). Dengan rumusan berkat yang termuat 

dalam 2Kor 13:13, Paulus menunjukkan kesatuan antara ketiga pribadi 

tersebut. Berkat tersebut berbunyi “Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, 

dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu 

sekalian.” 

Paulus mempertahankan bahwa Allah itu esa. Ia tidak mau 

mengingkari monoteisme Yahudi, namun Yesus adalah juga Allah. 

Dalam upayanya untuk mempertahankan hal tersebut Paulus 

mengatakan “Tentang hal makan daging persembahan berhala kita 
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tahu: tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain dari pada 

Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut "allah", baik di 

surga, maupun di bumi - dan memang benar ada banyak "allah" dan 

banyak "tuhan" yang demikian - namun bagi kita hanya ada satu Allah 

saja, yaitu Bapa, yang dari pada-Nya berasal segala sesuatu dan yang 

untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang 

oleh-Nya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita 

hidup.” 

 

3.5 Tritunggal menurut Kesaksian Lukas, Matius, Ibrani dan Yohanes 

Injil Lukas dan Injil sinoptik lainnya menunjukkan relasi Bapa dan 

Putera dengan menyatakan “Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus 

dalam Roh Kudus dan berkata: Aku bersyukur kepada-Mu, Bapa, 

Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi 

orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang 

kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepada-Mu. Semua telah 

diserahkan kepada-Ku oleh Bapa-Ku dan tidak ada seorang pun yang 

tahu siapakah Anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain Anak dan 

orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakan hal itu” (Luk 

10:21-22). Dalam kutipan tersebut tampak jelas siapa Yesus dan siapa 

Bapa dan bagaimana hubungan di antara mereka.  

Selain itu Lukas juga menulis tentang Yesus yang memberi 

kesaksian akan perananNya dalam keselamatan final manusia. Setiap 

orang yang mengakui Yesus di depan manusia, Yesus juga akan 

mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah, tetapi barangsiapa 

menyangkal Yesus di depan manusia, ia akan disangkal di depan 

malaikat-malaikat Allah (bdk.`Luk 12:8-9) Dalam melaksanakan tugas-

Nya, Yesus selalu berada dalam naungan Roh Kudus (bdk. Luk 4:1), 

bahkan Yesus menjadi Dia yang mengirimkan Roh Kudus.Yesus 

mengatakan: “Aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-

Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu 

diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi.” Yang kemudian 

diulangi oleh Lukas dalam Kis 1:4-5. 

Matius mengenalkan Allah Tritunggal melalui praktek liturgi. Mat 

28:19 mengenai tugas perutusan para murid berbunyi: “Karena itu 

pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka 

dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.” Kutipan tersebut 

menunjukkan kesatuan tiga pribadi dari Allah Tritunggal. Yang menjadi 
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titik tolak pernyataan Matius adalah peristiwa pembaptisan Yesus di 

sungai Yordan. Mat 3:16-17 berbunyi: “Sesudah dibaptis, Yesus segera 

keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan Ia melihat 

Roh Allah seperti burung merpati turun ke atas-Nya, lalu terdengarlah 

suara dari surga yang mengatakan: "Inilah Anak-Ku yang Kukasihi, 

kepada-Nyalah Aku berkenan.” 

Penulis Surat kepada Orang Ibrani menyatakan siapa Yesus itu 

sebenarnya dengan mengatakan “Ia telah berbicara kepada kita dengan 

perantaraan Anak-Nya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak 

menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam 

semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah 

dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh 

kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia 

duduk di sebelah kanan Yang Mahabesar, di tempat yang tinggi, jauh 

lebih tinggi dari pada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang 

dikaruniakan kepada-Nya jauh lebih indah dari pada nama mereka.” 

(Ibr 1:2-14). Sedangkan tentang hubungan antara Allah Bapa dan Yesus 

Kristus, ia mengatakan: “Tentang Anak Ia berkata: Takhta-Mu, ya Allah, 

tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaan-Mu adalah 

tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci 

kefasikan; sebab itu Allah, Allah-Mu telah mengurapi Engkau dengan 

minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutu-Mu” (Ibr 

1:8-9). Kutipan tersebut menunjukkan panggilan serta tugas perutusan 

Yesus. Selanjutnya penulis Surat kepada Orang Ibrani menunjukkan 

peran Yesus sebagai Putera Allah yang Mahatinggi, sebagai Imam 

Agung yang menyelamatkan manusia dari dosa (Ibr 4:14 dan 10:31). 

 Yohanes menggunakan kata Putera sebanyak 17 kali dan Putera 

Allah sebanyak 9 kali untuk merujuk kepada Yesus. Dalam Yoh 1:18 dan 

Yoh 17:4, Yohanes memperkenalkan Yesus sebagai Dia yang mengenal 

Bapa dan mengenalkan Bapa kepada manusia karena Ia sendiri adalah 

perwujudan Bapa. Yohanes 1:9 menambahkan bahwa Yesus berasal dari 

Bapa. Tentang Roh Kudus, Yohanes mengatakan bahwa Ia berasal dari 

Yesus dan dicurahkan oleh Dia (bdk. Yoh 7:9; 15:26; 19:30,24; 20:22). 

Sekalipun Roh Kudus itu berasal dari Yesus, Roh Kudus itu tidak sama 

dengan Yesus. Tentang itu, Yohanes mengatakan “Aku akan minta 

kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang Penolong 

yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh 

Kebenaran” (Yoh 14:17). 
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4. Rangkuman 

Doktrin Allah Tritunggal secara tradisional telah ditempatkan ke awal 

karya teologi Kristiani, kurang lebih karena pengaruh kredo Kristiani. 

Dalam konteks ini, berteologi berarti menempatkan setiap diskusi 

tentang ajaran Allah pada pembukaan karya-karya mereka. Dengan 

demikian Thomas Aquinas, mungkin menjadi wakil terbaik dari tradisi 

klasik ini dalam melakukan teologi, oleh sebab itu dianggap wajar jika ia 

memulai pemikirannya dalam Summa Theologiae dengan diskusi tentang 

Allah secara umum, dan Allah Tritunggal pada khususnya. Namun, 

harus ditekankan bahwa pola ini bukan satu-satunya yang bisa 

diadopsi. Pendekatan Schleiermacher untuk teologi adalah memulai 

dengan pengalaman manusia umum dari "perasaan ketergantungan 

mutlak", yang kemudian ditafsirkan dalam arti Kristiani sebagai 

"perasaan ketergantungan mutlak pada Allah". Sebagai hasil dari proses 

panjang kesimpulan dari perasaan ketergantungan ini, Schleiermacher 

akhirnya mencapai doktrin Allah Tritunggal. Doktrin ini ditempatkan 

tepat di akhir karyanya sebagai lampiran. Untuk beberapa hal, 

menunjukkan bahwa Schleiermacher menganganggap Allah Tritunggal 

sebagai lampiran untuk teologinya. Bagi orang lain, hal itu 

menunjukkan bahwa kata terakhir dari pemikiran para Teolog bisa 

mengucapkan tentang Allah. 

 

5. Glossarium 

• monotheisme: keyakinan akan satu hakekat ilahi 

• eskatologi: uraian mengenai pokok-pokok terakhir: mati, 

pengadilan, surga dan neraka 

• religius: bersifat rohani 

• unitas: kesatuan 

• multiplisitas: keragaman 

 

6. Tugas Terstruktur 

a. Diskusi Kelompok 

Berdasarkan pemahamanmu mengenai materi pembelajaran di 

atas, diskusikan jawaban pertanyaan di bawah ini bersama dengan 

tiga orang rekanmu. Buatlah presentasi untuk jawaban 

kelompokmu di depan kelas. 
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1). Apa yang dimaksud “Allah Tritunggal”? 

2). Apa tanggapanmu terhadap “Allah Tritunggal”? 

3). Apa implementasi dari “Allah Tritunggal”? 

b. Mempelajari Isi Buku 

Buatlah rangkuman buku: Karl Rahner, The Trinity, New York: The 

Crossroad Publishing Company, 2003. Tugas dikerjakan secara 

pribadi dan dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. 

 

7. Tugas Mandiri 

Untuk meningkatkan pemahamanmu mengenai konsep Allah 

Tritunggal, bacalah beberapa buku berikut ini. 

Alister E. McGrath, Christian Theology: An Introduction, London: 

Blackwell Publishing, 2011, hlm. 319-320. 

Avery Dulles, Craft of Theology, New York: Crossroad, 1995, hlm. 211-

224. 

David F. Ford, The Modern Theologians, London: Blackwell Publisher, 

2001, hlm. 118-133. 

G.R. Evans, The Medieval Theologians, London: Blackwell Publisher, 2001, 

hlm. 201-220. 

Gerald O”Collin, The Tripersonal God, London: Continuum, 2004, hlm. 

183-201. 

 

8. Catatan (catatan pribadi/ soal untuk ditanyakan ke dosen atau 

didiskusikan / inspirasi-sumber penelitian) 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
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Perkuliahan Tatap Muka XI-XII 

PERKEMBANGAN HISTORIS  

KONSEP ALLAH TRITUNGGAL 

 

1. Standar Kompetensi:Mahasiswa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. 

2. Capaian Pembelajaran:Mahasiswa memahami bahwa perkembangan 

historis mengenai konsep Allah Tritunggal menyatakan adanya 

proses menuju kematangan alur pikir para teolog Kristiani. 

3. Uraian Materi Pembelajaran 

3.1 Problem Kristologis sebagai Dasar Ajaran Allah Tritunggal 

Perkembangan pemikiran mengenai doktrin 

Allah Tritunggal berhubungan dengan Kristologi. 

Ketika Gereja mengakui rumusan iman bahwa 

Yesus adalah sehakekat (homoousios) dengan 

Allah Bapa, bukan sekedar "substansi yang 

serupa" (homoiousios), Gereja harus menegaskan 

bagaimana relasi antara Bapa dan Putra dalam 

keesaan Allah.  

John Richardson Illingworth (1848-1915) 

mengajukan dua pemikiran untuk masuk ke 

perumusan doktrin Allah Tritunggal. Pertama, 

Illingworth menekankan bahwa doktrin Allah Tritunggal dapat dilihat 

dari refleksi atas identitas Yesus Kristus, khususnya doktrin tentang 

inkarnasi:  

Iman kepercayaan kepada Inkarnasi, yang memperkuat dan 

menegaskan gagasan kepribadian ilahi, mengharuskan analisis 

intelektual lebih lanjut dari gagasan yang dimaksud dalam 

doktrin Allah Tritunggal sebab keduanya ada dalam kesatuan 

doktriner sebagaimana kita iman. Proses analisisnya dimulai 

dari masa Perjanjian Baru, lalu para Bapa Gereja awali, dan 

akhirnya sampai formulasi yang eksplisit pada Abad ke-4.  

Kedua, Illingworth menyatakan bahwa doktrin Allah Tritunggal 

merupakan penyataan Kristiani mengenai Allah Kristiani yang bersifat 

personal. Allah Kristiani bukanlah Allah yang impersonal (abstrak atau 

hanya konsep belaka) yang ditemukan pada banyak sistem filsafat, 

seperti para pengikut Aristoteles dan Spinoza:  
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Doktrin Allah Tritunggal, sebagaimana diuraikan secara 

dogmatis, pada kenyataannya, merupakan upaya yang sangat 

filosofis untuk memahami Allah sebagai Pribadi. Bukan berarti 

itu muncul hanya dari setiap proses berpikir... Ini dipengaruhi 

oleh inkarnasi, dianggap sebagai wahyu baru tentang Tuhan, 

dan dipikirkan pada alur yang ditunjukkan dalam Perjanjian 

Baru. Atas dasar ini bukti dari para Bapa Gereja menjadi jelas. 

Mereka merasa bahwa mereka berada di hadapan sebuah fakta 

yang, sejauh dari keberadaan ciptaan dan teori yang ada pada 

saat ini, merupakan sebuah misteri - hal yang dapat ditangkap 

ketika terungkap, tapi yang bisa tidak dipahami atau 

ditemukan.  

Kepercayaan akan penjelmaan Putera Allah menjadi manusia adalah 

tanda pengenal iman Kristiani yang paling khas. Iman ini berhubungan 

dengan pewujudan rahmat keselamatan yang menggambarkan cinta 

Allah. Gregorius dari Nyssa merenungkan misteri Inkarnasi tersebut 

dengan mengatakan: “Ia turun bagaikan seorang dokter yang 

mengunjungi kodrat manusiawi, setelah umat manusia terjerat dalam 

situasi yang menyedihkan dan memprihatinkan” (KGK 457). Lebih 

lanjut, misteri Inkarnasi mewujudkan harapan Allah terhadap manusia: 

Sabda menjadi manusia supaya kita “mengambil bagian dalam kodrat 

ilahi” (bdk. 2Ptr 1:4). 

 

3.2 Gagasan Allah Tritunggal Sebelum Konsili Nikea 

Alam pikiran Gereja berpindah dari lingkungan Palestina ke alam 

pikiran Yunani pada Abad ke-2. Dengan demikian Gereja dihadapkan 

pada masalah inkulturasi, yakni: Gereja harus menerangkan imannya ke 

dalam suatu “bahasa” yang dimngerti oleh orang yang berbudaya 

Helenis. Allah yang menyejarah dari mentalitas Ibrani harus dinyatakan 

dalam rumusan filosofis Yunani sebagai “ada”. Pada titik ini, Gereja 

harus menerangkan bahwa Yesus Kristus adalah sungguh Allah dan 

sungguh manusia. Gereja menanggapi bidaah Doketisme yang 

menyangkal kemanusiaan Yesus Kristus yang berlawanan dengan iman 

rasuli yang menyatakan bahwa kemanusiaan Yesus Kristus adalah 

sungguh sejati (lih. 1Yoh 4:2-3; 2Yoh 7). Gereja juga harus menanggapi 

Paulus dari Samosata yang menyangkal keilahian kodrati Yesus Kristus 

dengan mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Putera Allah karena 

proses adopsi.   
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3.2.1 Tokoh-tokoh  

a. Yustinus Martir (+150) 

Yustinus mengidentikkan konsep Yunani logos dengan Logos  dalam 

prolog injil Yohanes (Yoh 1:1-18). Yustinus menampilkan Logos sebagai 

hypostasis (kata Yunani hypostasis mengacu kepada eksistensi pribadi 

tersendiri: “diri pribadi”). Dalam kondisi perintisan, Yustinus berada 

dalam bahaya politeisme, khususnya triteisme. Untuk menghindari 

politeisme, pada Abad ke-2, teologi Gereja harus mengarahkan diri ke  

monoteisme. 

Yustinus menganalogikan hubungan Bapa dengan Putra sebagai 

matahari yang memancarkan sinarnya. Selain itu Yustinus juga 

menggunakan Kitab Kejadian untuk menunjukkan bahwa Yesus sudah 

ada sejak semula. Kata “kita” dalam Kej 1:26 menunjukkan makna 

jamak, yaitu Allah dan SabdaNya. Tentang Roh Kudus, Yustinus 

mengatakan bahwa Ia adalah pribadi ilahi yang memberikan Roh 

Kenabian kepada para nabi yang mewartakan Kristus jauh sebelum 

kedatangan-Nya. 

 

b. Ireneus dari Lyons (+180) 

Ireneus berada di titik yang pada satu sisi mencegah ungkapan 

pluralistik berhubungan dengan Allah dan yang pada sisi lain 

mempertahankan perbedaan antara Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. 

Ireneus mengembangkan pemikiran “Bagi kita hanya ada satu Allah 

saja, yaitu Bapa, yang dari pada-Nya berasal segala sesuatu dan yang 

untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang 

oleh-Nya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita 

hidup” (1Kor 8:6).  

Ireneus tidak bertitik tolak dari Tiga Pribadi yang ko-eternal 

melainkan bertitik tolak dari Bapa yang bersama-Nya adalah sabda dan 

hikmat-Nya. Lebih lanjut, firman dan hikmat itu adalah hypostasis 

Allah sejak kekal. Putera dan Roh Kudus adalah laksana tangan kanan 

dan tangan kiri Allah Bapa dalam melakukan karya-Nya. Ia memikirkan 

hal itu sebagai intuisi dasar berkenaan dengan keilahian Roh Kudus. 

Ireneus menambahkan bahwa Roh Allah-lah yang mendampingi 

manusia dari generasi ke generasi.  

Ajaran tentang “Tiga Diri Ilahi” dikembangkan oleh Ireneus dari 

sudut pandang sejarah keselamatan. Ireneus berpendapat bahwa 
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seluruh proses keselamatan, dari awal hingga akhir, menjadi saksi 

tindakan Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Ireneus menggunakan istilah 

yang menonjol dalam diskusi kemudian tentang Allah Tritunggal: 

"ekonomi keselamatan". Kata "ekonomi" berasal dari kata Yunani 

oikonomia yang berarti "cara di mana urusan seseorang yang diatur atau 

ditata”. Bagi Ireneus, "ekonomi keselamatan" berarti "jalan keselamatan 

dimana Allah berkarya dalam sejarah manusia".  

Pada saat itu, Ireneus berada di bawah tekanan yang luar biasa dari 

kritik-kritik kaum Gnostik, yang berpendapat bahwa Tuhan Sang 

Pencipta sangat berbeda dari (dan lebih rendah) Allah Sang Penebus. 

Dalam versi yang disukai oleh Marcion, ide ini mengambil bentuk 

berikut: Allah dalam Perjanjian Lama adalah Allah Pencipta, dan benar-

benar berbeda dari Allah Penebus dari Perjanjian Baru. Akibatnya, figur 

“Allah” Perjanjian Lama harus dijauhi oleh orang Kristiani, yang harus 

memusatkan perhatian mereka pada “Allah” Perjanjian Baru. Ireneus 

dengan keras dan tegas menolak ide ini. Dia bersikeras bahwa seluruh 

proses keselamatan, dari saat pertama penciptaan hingga saat-saat 

terakhir sejarah, adalah karya Allah yang satu dan sama. Ada satu 

ekonomi keselamatan dalam satu Allah -baik yang Pencipta maupun 

yang Penebus- yang ada dalam keutuhan untuk menebus penciptaan. 

Karena itu, Perjanjian Lama tidak dapat dilepaskan dari Perjanjian Baru. 

Dan, Perjanjian Baru tidak dapat dipahami tanpa adanya Perjanjian 

Lama. 

Dalam Demonstrasi Pengajaran Apostolik -nya, Ireneus menegaskan 

ada perbedaan peran namun antara Bapa, Putera, dan Roh saling 

berhubungan dalam ekonomi keselamatan.  

Allah Bapa tidak diciptakan, yang tidak dikandung, tak terlihat, 

satu Allah, Pencipta alam semesta; ini adalah hal pertama iman 

kita... Dan Firman Allah, Putera Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, 

... yang, dalam kepenuhan waktu, untuk mengumpulkan semua 

hal pada dirinya sendiri, ia menjadi manusia di antara manusia, 

dapat dilihat dan disentuh, untuk menghancurkan mati, 

membawa kehidupan, dan memulihkan persekutuan antara 

Allah dan manusia. Dan Roh Kudus... yang, dalam kepenuhan 

waktu, dicurahkan dengan cara baru pada sifat manusia kita 

untuk memperbaharui kemanusiaan di seluruh dunia di 

hadapan Allah. 
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Gagasan di atas menunjukkan pemahaman mengenai kodrat 

ketuhanan dimana setiap pribadi ilahi bertanggung jawab bagi setiap 

aspek ekonomi keselamatan. Keberadaan ekonomi keselamatan 

menunjukkan bahwa pengalaman akan Allah Kristiani merupakan 

kesaksian orang beriman dari zaman ke zaman yang mengalami 

keberadaan Allah sebagai bagian dari hidup mereka. Lebih lanjut, 

gagasan ekonomi keselamatan bukanlah sekedar spekulasi filosofis, 

melainkan realita hidup sehari-hari orang beriman. 

c. Tertulianus (155-240) 

Ajaran Tertulianus menyerupai ajaran Ireneus karena ia mulai 

dengan pribadi Allah yang mempunyai bersama-Nya Sabda dan Roh. 

Dalam rangka menolak bidaah Monarkianisme dan Gnostisisme, 

Tertulianus diingat karena ia membentuk kata-kata teknis dalam bahasa 

Latin berkenaan dengan keterangan mengenai Allah Tritunggal, yakni: 

Trinitas, persona, dan tres personae una substantia (mengantisipasi 

rumusan klasik Bapa-bapa Kapadokia treis hypostaseis mia ousia) yang 

berarti “tiga pribadi dengan satu substansi”.  

Dalam kerangka pemikiran istilah-istilah di atas, menurut 

Tertulianus, Allah adalah satu hakekat (substantia). Tertulianus 

memperkenalkan terminologi substantia ini untuk mengungkapkan ide 

mendasar tentang kesatuan di dalam Ke-Allah-an, disamping 

kekompleksan revelasi Allah di dalam sejarah keselamatan. “Substansi” 

adalah apa yang disebut tiga pribadi dari Sang Allah Tritunggal. 

Substansi tidak boleh dipikirkan sebagai sesuatu yang ada secara 

independen dari tiga pribadi tersebut melainkan ia mengungkapkan 

keutuhan Allah, kendatipun ada perbedaan yang nampak/muncul dari 

ketiga pribadi tersebut.  

Kompleksitas dari proses penciptaan dan penebusan ini, tidak 

mengimplikasikan bahwa ada begitu banyak allah; sejatinya hanya ada 

Allah yang tunggal yang bertindak di dalam dan dengan berbagai cara 

di dalam ekonomi (tata) keselamatan. Allah tidak bisa dianggap sebagai 

sesuatu atau seseorang terpisah secara total dari tataran ciptaan. 

Keselamatan menunjukan bahwa Allah aktif didalam ciptaan. Aktivitas 

Allah memiliki sifat kompleks; dalam analisisnya, tindakan keilahian ini 

mengungkapkan sekaligus kesatuan dan kekhasan masing-masing: tres 

non statu sed gradu, nec subtantia sed forma, nec potestate sed specie (Contra 

Praxeas, bab 2). Tertulianus berpendapat bahwa substansi adalah 

kesatuan dari ketiga aspek tataran keselamatan; pribadi yang berbeda 
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satu dengan yang lainnya. Ketiga pribadi Allah Tritunggal tersebut 

memang berbeda namun bukan terbagi; tidak sama, namun bukan 

berati tersendiri atau mandiri dari relasi satu dengan yang lainnya.  

Berdasarkan Kej 1:26, Tertulianus mengatakan bahwa Putera dan 

Roh Kudus sudah ada sejak awal mula. Ia menganalogikan hubungan 

antara Bapa, Putera dan Roh Kudus dengan akar yang menghasilkan 

batang dan kemudian batang menghasilkan buah atau mata air yang 

menghasilkan sungai dan kemudian saluran air/ sungai yang bermuara 

di laut. Putera tidak terpisah dari Bapa, demikian pula Roh Kudus tidak 

terlepas dari Bapa dan Putera. Tetapi ia juga menambahkan bahwa Bapa 

itu lebih besar daripada Putera dengan mendasarkannya pada Yoh 14:28 

yang berbunyi: “Kamu telah mendengar, bahwa Aku telah berkata 

kepadamu: Aku pergi, tetapi Aku datang kembali kepadamu. Sekiranya 

kamu mengasihi Aku, kamu tentu akan bersukacita karena Aku pergi 

kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar dari pada Aku.” 

 

d. Origenes (185-253) 

Para pendahulu Origenes memperkenalkan “trinitas ekonomia”. 

Origenes memberikan kontribusi dengan memperkenalkan “trinitas 

imanen”: Sang Sabda adalah penerjemah atau pewujud-nyata pikiran 

rahasia Allah; Roh Kudus itu hadir melalui Putera. Ia juga mengatakan 

bahwa Roh Kudus itu ada bersama-sama dengan Bapa dan Putera sejak 

awal mula. Dengan merenungkan trinitas imanen, Origenes melawan 

modalisme dan mengedepankan ketigaan ilahi dalam kekhasan masing-

masing. Putra (lih. Kol 1:15) dan Roh (lih. Ams 8:22-25) berbeda dengan 

Bapa sejauh menyangkut hypostasis mereka. Namun, ketiga pribadi 

bersatu sejauh memiliki kesatuan dan keselarasan kehendak. Jenis 

kesatuan ini diistilahkan oleh Origenes dengan konsep homo-ousios 

(kesatuan hakekat). 

 

e. Arianisme 

Arius (250-336) memikirkan problem relasi antara Bapa dan Putra. 

Problem Arius bersumber dari gagasan Middle-Platonisme, yakni: Allah 

bukan hanya tidak diciptakan tetapi juga tidak dilahirkan (agennètos). 

Dengan mengatakan bahwa Putra lahir dari Bapa, pemikiran tersebut 

menerapkan kategori fisik kepada Allah dan menjadikan Allah 

majemuk, bukan tunggal. Konsekuensinya adalah bahwa Putra Allah, 
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Logos, tidak mungkin sungguh-sungguh Allah. Karena itu, Bapa dan 

Putera berbeda secara hakiki. 

Arius  mengembangkan suatu sistem dimana Allah terpisah dari 

dunia. Bapa yang terpisah dari dunia bekerja melalui perantaraan Logos. 

Logos adalah ciptaan pertama dari Bapa dari yang tidak ada. Karena 

sebagai ciptaan, Logos pernah tidak ada. Logos menduduki tempat 

tengah antara Allah dan dunia. Logos menjadi manusia dalam diri Yesus. 

Logos adalah puncak kemuliaan dari semua ciptaan karena Ia adalah 

“yang sulung” (bdk. Rom 8:29; Kol 1:15-20). Logos itulah yang 

menjadikan segala sesuatu menjadi nyata dalam ciptaan (bdk. Ibr. 1:1-3).  

Dasar pembuktian Arius adalah 1Kor 8:5-6. Sebagai ciptaan, Yesus 

lelah (bdk. Yoh 4:6) atau Ia juga tidak memiliki pengetahuan yang 

penuh karena Ia tidak tahu kapan Ia datang kembali (bdk. Mat 24:36). 

Bapa-lah yang ilahi murni. Dalam konteks ini, Putra tidak sehakekat 

dengan Bapa. 

Arianisme merupakan hasil rasionalisme teologis. Hal itu memberi  

jawaban sederhana terhadap problem ketuhanan. Dengan menyatakan 

ketiadaan hidup intratrinitas, Arius tidak perlu menghadapi tantangan 

berat dalam merenungkan hidup batin Allah. Ajaran Arius menyerang 

inti pokok Kristianitas karena tindakan penebus diterapkan kepada 

“seorang makhluk” yang bukan merupakan Allah sejati; karena itu, 

wahyu Allah dalam Yesus Kristus pun tidak bisa menjadi kepenuhan 

wahyu. Dalam konteks ini, iman Kristiani dilepaskan dari cirinya yang 

hakiki sebagai iman alkitabiah yang mengalami Allah yang 

menyelamatkan. Gagasan Arius ditolak oleh sebuah sinode di 

Aleksandria pada tahun 318. Konstantinus mengumpulkan para uskup 

di Nikea (sekarang kota Iznik, Turki) pada tahun 325 karena pengaruh 

gagasan Arius yang meluas dan mempengaruhi kondisi kekaisaran. 

 

3.2.2 Dua Pandangan Salah Mengenai Allah Tritunggal 

Bidaah berarti gagasan atau pandangan yang kurang memadai 

sehingga ditolak.  

 

a. Modalisme 

Istilah “modalisme” diperkenalkan oleh seorang sejarahwan dogma 

Jerman, Adolf von Harnack untuk menggambarkan secara umum 

sekelompok ajaran sesat tentang Allah Tritunggal, yang dikembangkan 

oleh Noetus dan disebarkan oleh Praxeas pada akhir abad kedua dan 
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Sabellius. Masing-masing penulis ini prihatin dengan gagasan 

Ketuhanan yang terdiri dari Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mereka takut 

hal itu masuk ke dalam bentuk triteisme sebagai akibat dari doktrin 

Allah Tritunggal. Kekuatan gagasan akan kesatuan mutlak Allah ini 

(sering disebut sebagai “monarkianisme” dari bahasa Yunani 

“monarchia” yang berarti “satu prinsip kekuasaan”). Penulis-penulis ini 

bersikeras mengatakan bahwa Allah yang berevelasi hanya dalam satu 

Allah yang bertindak dengan cara berbeda-beda dalam waktu yang 

berbeda pula. Keilahian Kristus dan Roh Kudus dijelaskan hanya 

sebagai tiga cara Allah mewujudkan diri dan bertindak demi Diri-Nya 

sendiri dan demi keselamatan manusia (inilah yang dimaksud dengan 

modalisme). Berikut skema Allah Tritunggal yang diusulkan. Pertama, 

Allah yang satu terungkap lewat karya penciptaan dan pemberi hukum. 

Inilah aspek dari Allah disebut sebagai “Bapa”. Kedua, Allah yang sama 

kemudian hadir sebagai Penyelamat dalam diri Yesus Kristus. Aspek 

Allah inilah yang disebut sebagai “Anak atau Putra”. Ketiga, Allah yang 

sama kemudian hadir dengan cara menguduskan dan memberikan 

kehidupan kekal. Aspek Allah inilah yang disebut “Roh Kudus”. 

Dengan demikian tidak ada yang berbeda, kecuali pertanyaan seputar 

penampilan dan urutan waktu diantara ketiga entitas tersebut. Ada tiga 

pribadi Allah yang sama. Gagasan ini langsung bersinggungan dengan 

doktrin “Patripassianisme”= Penderitaan Bapa: Allah menderita seperti 

Anak. Dengan kata lain, tidak ada perbedaan yang mendasar dan 

penting antara Bapa dan Anak.  

Gagasan di atas mengacu pada tulisan Epiphanius dari Konstantia 

pada akhir abad ke-4: 

Seorang yang bernama Sabellius yang baru muncul (belakangan 

dia tampil diam-diam): dari namanyalah muncul Sabellianisme. 

Pendapatnya dengan beberapa pengecualian penting kurang 

lebih sama dengan pengikut dari tokoh lain yang bernama 

Noetus. Kebanyakan dari mereka dapat di temukan wilayah 

Mesopotamia dan Roma. Mereka mengajarkan doktrin demikian, 

bahwa Bapa, Putra dan Roh Kudus adalah satu dan berwujud 

sama, dalam arti tiga nama itu terikat pada satu substansi 

(hypostasis). Itu berarti sama dengan tubuh, jiwa dan roh dalam 

tubuh manusia. Tubuh sebagai Bapa; jiwa sebagai Putra; 

sementara Roh-Nya merujuk pada Roh Tuhan yang 

diperuntukkan bagi manusia. Atau itu juga sama dengan 
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matahari, mempunyai satu substansi (hypostasis) tetapi 

termanifestasi dalam tiga bentuk energi yakni, cayaha, panas, 

dan matahari itu sendiri. Yang panas, dianalogikan dengan Roh; 

cahaya itu seperti Putra; sementara Allah sendiri hadir sebagai 

esensi masing-masing substansi. Sang Putra pada suatu waktu 

dipancarkan seperti sinar matahari. Dia adalah yang sulung di 

dunia sesuai dengan gambaran dalam injil dan yang 

berhubungan dengan keselamatan umat manusia, kemudian dia 

naik ke surga seperti sinar matahari dan kemudian ditarik 

kembali ke dalam matahari. Roh Kudus masih tinggal di dunia 

(diutus ke dunia) dan berdiam atau masuk ke tia-tiap orang yang 

layak menerimanya. 

Pola atau skema ini merujuk pada logika berpikir Modalisme dalam 

urutan waktu, dimana gagasan utama mereka ialah percaya bahwa 

Tuhan Yang Maha Esa bertindak dalam cara yang berbeda di setiap 

momen dalam sejarah. Bentuk lain dari gagasan Modalisme bisa 

diidentifikasi, dalam beberapa poin penting dalam sejarah Kekristianian. 

Hal ini bisa kita sebut sebagai Modalisme fungsional – yang percaya 

bahwa Allah yang satu bertindak dalam tiga cara yang berbeda pada 

setiap titik tertentu dalam sejarah. Dengan demikian, tiga Pribadi dalam 

Allah Tritunggal menunjukkan aspek yang berbeda dari tindakan Allah 

yang satu dan sama. Secara sederhana bentuk fungsional dari 

Modalisme dapat dikatakan sebagai berikut: Allah Bapa ialah Pencipta; 

Allah Putra ialah Penebus; Allah Roh Kudus adalah Pengudus. Kita 

melihat di sini bahwa tiga Pribadi dalam Allah Tritunggal hendak 

menunjukkan tiga tindakan Allah Yang Maha Esa.  

 

b. Triteisme 

Jika modalisme mewakili salah satu solusi sederhana untuk dilema 

yang ditimbulkan oleh Allah Tritunggal, triteisme menawarkan jalan 

keluar yang sama dan rapi. Triteisme mengajak kita untuk 

membayangkan Allah Tritunggal sebagai terdiri dari tiga pribadi yang 

sama, independen, dan otonom, masing-masing adalah ilahi. Analogi 

yang dapat digunakan untuk menggambarkan Triteisme adalah dengan 

membayangkan tiga manusia. Masing-masing berbeda; namun mereka 

memiliki kesamaan hakekat, yakni “kemanusiaan”. Serupa dengan 

analogi ini dalam konteks Allah Tritunggal: ada tiga orang yang 

berbeda, namun dengan sifat ilahi yang sama.  
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3.3 Dari Nikea I ke Konstantinopel I 

Konsili Nikea pada tahun 325 bertujuan menyelesaikan masalah 

yang dibawa Gereja Aleksandria mengenai hakekat Putra dalam relasi 

dengan Bapa. Golongan Arian menyatakan rumusan pengakuan iman 

yang disusun oleh Eusebius dari Nikomedia, namun konsili 

menolaknya. Kemudian, Eusebius dari Kaesaria mengajukan rumusan 

pengakuan iman yang berlaku dalam jemaatnya di Palestina; konsili 

menerimanya setelah ditambahkan kata homo-ousios. Kredo tersebut 

menampakkan komunikasi ilahi dalam sejarah penciptaan dan 

penyelamatan, dan menunjukkan persatuan abadi dalam diri Allah: 

Bapa, Putera dan Roh Kudus. Allah dalam komunikasi diriNya melalui 

misi Putera (yang turun dari surga dan menjadi manusia) serta Roh 

Kudus (yang berbicara melalui para Nabi dan berperan dalam 

inkarnasi) dalam sejarah atau tata keselamatan. 

Pada paruh Abad ke-4 diskusi menyangkut relasi Bapa dan Putera 

diselesaikan. Konsili Nikea merumuskan pengakuan iman bahwa Bapa 

dan Putra adalah sehakekat (Yunani: homo-ousios, Latin: consubstantia). 

Namun, bagaimana relasi ilahi Bapa dan Putra terhadap Roh Kudus 

belum dirumuskan secara tetap. Penjelasan samar-samar dari Perjanjian 

Baru memberi keyakinan para teolog bahwa keberadaan Roh Kudus 

tidak bisa dihilangkan dari tata ketuhanan menurut pemikiran Kristiani. 

Bapa Kapadokia khususnya Basilius dari Kaesaria membela keilahian 

Roh Kudus dengan mengatakan bahwa Roh Kudus adalah prinsip 

kesatuan dasar hidup intratrinitas karena substansi Roh Kudus ada 

dalam kesatuan dengan substansi Bapa dan Putra.  

Keputusan Konsili Nikea tidak langsung mendatangkan 

kesepakatan karena konflik ajaran dirasakan sampai pada konsili 

Konstantinopel I pada tahun 381. Salah satu faktor yang membuat 

rumusan pengakuan iman Nikea sulit diterima terletak dalam 

peristilahan yang dipakai: istilah ousia dan hypostasis masih dipakai 

secara sinonim untuk menunjukkan kesatuan hakekat. Konsili 

Konstantinopel I juga membahas ajaran yang menyangkal keilahian Roh 

Kudus. 

 

3.4 Dari Athanasius sampai pada Thomas Aquinas 

a. Athanasius dari Aleksandria (295-373) 

Athanasius membedakan cara “meng-ada” antara kata “generatio” 

yang berarti berasal/diasalkan dan “creatio” yang berarti diciptakan. 
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Putera itu berasal dari Bapa dan bukannya diciptakan seperti 

dinyatakan dalam rumusan Kredo Nikea-Konstantinopel: “dilahirkan, 

bukan dijadikan”. Oleh sebab itu Putera itu seabadi Bapa. Demikian 

pula Roh Kudus ada dalam Putera sebagaimana Putera ada dalam Bapa. 

Jadi ketika kita menyebutkan “Putra” hal yang dimaksud sudah 

mencakup Bapa dan Roh Kudus”, demikian pula apabila disebutkan 

Bapa, maka Putera dan Roh Kudus sudah ada dalam rujukan. Pendapat 

Athanasius menjauhkan Gereja dari bahaya subordinasianisme atau 

monarkianisme. 

Pandangan Athanasius bersumber dari relevansi soteriologis dari 

peristiwa Yesus. Kalau pandangan Arius benar dan tempat Putra di 

bawah Bapa, yakni sebagai makhluk ciptaan, maka kita tidak akan 

memperoleh pengenalan akan Allah secara penuh. Jika Yesus Kristus 

hanyalah suatu makhluk ciptaan yang kodratnya setengah ilahi, kita 

tidak mengalami totalitas penebusan. 

Kitalah yang menjadi sebabnya Ia menjelma menjadi manusia, 

dan untuk keselamatan kitalah Ia dilahirkan dan dinyatakan 

dalam tubuh insani karena kasih-Nya yang besar. 

 

b. Bapa-bapa Kapadokia 

Bapa-bapa Kapadokia adalah Basilius dari Kaisarea, Gregorius dari 

Nyssa, dan Gregorius Nazianze. Mereka menjernihkan konsep keilahian 

Allah Tritunggal sehingga konsep Allah Tritunggal menjadi utuh. 

Mereka menerangkan kesaling-terkaitan Allah Tritunggal dengan 

gagasan bahwa Allah adalah “satu hakekat atau esensi/kodrat (mia ousia) 

dalam tiga pribadi (hypostasis)”. Mulai dari mereka itu, ousia menjadi 

istilah teknis ketuhanan ketika kita menyebut bahwa “Allah adalah esa”. 

Lalu, istilah hypostasis hanya merujuk kepada “kedirian atau pribadi” 

yang searti dengan prosôpon. Jadi, ousia mengacu kepada hakikat Allah 

yang umum (aspek vertikal Allah-manusia); dan, hypostasis menunjuk 

kepada bentuk-bentuk khusus yang diterima oleh hakekat ilahi ini 

dalam diri Bapa, Putra, dan Roh Kudus (aspek horizontal/hidup 

communio intratrinitas). 

Satu dari fitur yang paling khas dari pendekatan mereka pada Allah 

Tritunggal ini adalah gagasan “prioritas” yang diberikan kepada Bapa. 

Dengan tetap menjaga keyakinan bahwa ada Putera atau ada Roh kudus 

tidak lebih rendah dari Bapa, gagasan “prioritas” menyatakan bahwa 

Bapa adalah asal dan sumber asli dari Allah Tritunggal. Ada Bapa 
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diberikan kepada Putera dan Roh Kudus, meskipun dalam cara yang 

berbeda: Putera “generatio” dari Bapa, dan Roh “spiratio” dari Bapa. 

Gregorius dari Nyssa berpendapat bahwa dasar utama kesatuan dalam 

Allah Tritunggal adalah Bapa: “ketiganya memiliki satu natura (yaitu 

Allah), dasar kebersatuan ada mereka adalah Bapa. 

Lalu bagaimana satu substansi hadir dalam tiga pribadi? Para Bapa 

Kapadokia menjawab pertanyaan ini dengan merujuk pada relasi antara 

sesuatu yang universal dan partikularnya- sebagai contoh, kemanusiaan 

dan individu manusia. Dengan demikian Basilius dari Kaisarea 

berpendapat bahwa satu substansi dalam Allah Tritunggal bisa 

dipahami sebagai analogi pada suatu yang universal, dan tiga pribadi 

pada yang particular. Kodrat umum kemanusiaan, dibagi oleh semua 

orang, tidak berarti bahwa semua manusia identik, ini memiliki arti 

bahwa mereka menjaga individualitas mereka, walaupun mereka 

berbagi kodrat umum ini. Gregorius Nyssa menyatakan ini sebagaimana 

contoh: Petrus, Yakobus Yohanes disebut tiga manusia, meskipun 

mereka membagi suatu kodrat kemanusiaan. 

Dengan demikian, setiap pribadi dalam Allah Tritunggal memiliki 

karakter khusus. Menurut Basilius dari Kaisarea, kekhususan (properti) 

dari tiap pribadi sebagai berikut: sang Bapa dikenal dengan kebapaan, 

Sang Anak dengan Keputraan dan Roh Kudus dengan kemampuan 

untuk menguduskan. Bagi Gregorius Nazianze, Bapa dikenal dengan 

agennetos (= term yang menyatakan ide “tidak berasal dari manapun”), 

Sang Putra dikenal dengan gennetos (= term yang menyatakan ide “yang 

berawal dari”), dan Roh dikenal dengan “yang menguduskan“. 

Kesulitan dengan analogi ini adalah bahaya triteisme. Sementara 

Gregorius mungkin mengharapkan kita untuk berpikir akan “Petrus, 

Yakobus, Yohanes” sebagai instansi berbeda dari kodrat kemanusiaan 

yang sama, cara yang lebih alami untuk menafsirkan ilustrasi dalam 

berpikir tentang mereka sebagai tiga individu yang berbeda dan 

independen. 

Sekolah Kapadokia dengan tokoh-tokohnya Basilius, Gregorius dari 

Nazianze dan Gregorius dari Nyssa, mengajarkan bahwa Roh Kudus itu 

“mengalir” dari Bapa dan bukan “berasal” dari Bapa. Jadi Roh Kudus 

itu beda dengan Putera. Sekolah Kapadokia juga menambahkan bahwa 

ada persatuan interpersonal (koinonia) dalam diri Allah. Selain itu ada 

juga persatuan relational dalam diri Allah. Ketiga pribadi bersifat saling 

diresapi oleh yang lain. Subjektivitas Bapa, Putera dan Roh Kudus 
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adalah intersubjektivitas yang radikal. Komentar mereka tentang 

doksologi yang berbunyi: “Kemuliaan kepada Bapa melalui Putera 

dalam Roh Kudus” tidak menunjukkan tingkatan di antara ketiga 

pribadi tetapi lebih menunjukkan ketidakmampuan manusia masuk ke 

dalam misteri Allah. 

 

c. Agustinus dari Hippo (354-430) 

Agustinus mengambil banyak unsur dari konsensus penting tentang 

Allah Tritunggal. Ini terlihat dari penolakannya yang sangat kuat 

terhadap beberapa paham subordinasionisme (yakni, konsep yang 

menyatakan Putera dan Roh Kudus lebih rendah dari Bapa dalam 

membicarakan mengenai Ketuhanan). Agustinus bersikeras menyatakan 

bahwa tindakan dari Allah Tritunggal dapat dibedakan dibalik 

tindakan-tindakan setiap personanya. Maka manusia tidak seperti 

pendapat umumnya bahwa diciptakan menurut gambaran Allah saja 

melainkan diciptakan dalam gambaran Allah Tritunggal. Sebuah 

perbedaan yang penting digambarkan antara ke-Allah-an Putera dan 

Roh Kudus yang kekal dan kedudukan mereka dalam sejarah 

keselamatan. Meskipun Putera dan Roh kudus barangkali tampak 

menjadi yang kemudian dari Bapa, pendapat ini hanya berlaku untuk 

peran dalam proses keselamatan. Meskipun Putera dan Roh Kudus 

mungkin tampak menjadi subordinasi untuk Bapa dalam sejarah, dalam 

kekekalan semua adalah sederajat (consubstantia). Ini merupakan 

antisipasi rumusan sifat-sifat dasar Allah Tritunggal yang berlandaskan 

dalam sifat kekekalan Allah dan ekonomi Allah Tritunggal dan yang 

berdasarkan wahyu- diri Allah dalam sejarah. 

Mungkin pembedaan unsur-unsur yang paling penting dalam 

pendekatan Agustinus mengenai urusan Allah Tritunggal 

pengertiannya tentang persona dan kedudukan dari Roh Kudus; kita 

akan melihat aspek khusus tentang hal ini dalam kontroversi filioque. 

Bagaimanapun juga, konsep Agustinus tentang Roh Kudus sebagai cinta 

yang bersatu dengan Bapa dan Putera menuntut perhatian pada tempat 

yang pertama.  

Mengidentifikasikan Putera dengan “kebijaksanaan” (sapientia), 

Agustinus memulai dengan mengidentifikasi Roh Kudus dengan 

“cinta” (caritas). Dia mengakui bahwa dia tidak memiliki alasan biblis 

secara eksplisit untuk pengidentifikasian ini; meskipun demikian, 

namun dia yakini itu sebagai kesimpulan yang masuk akal dari pokok 
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biblis. Roh Kudus, “membuat kita tinggal dalam Allah, dan Allah dalam 

kita”. Identifikasi Roh Kudus yang eksplisit ini sebagai dasar penyatuan 

antara Allah dengan orang-orang yang percaya adalah penting, 

menunjukan pemikiran Agustinus tentang Roh Kudus sebagai pemberi 

komunitas. Roh Kudus adalah pemberian ilahi yang mana menyatukan 

kita pada Allah. 

Oleh karena itu, Agustinus membuktikan adanya sebuah kesamaan 

relasi dalam diri Allah Tritunggal itu sendiri. Pemberian harus 

menggambarkan sifat khas dari pemberi. Allah sudah ada dalam relasi 

demikian yang mana dia hendak membawa kita. Dan hanya Roh Kudus 

yang merupakan tali persatuan antara Allah dengan orang-orang 

beriman, jadi Roh Kudus menjalankan peran yang sama dalam Allah 

Tritunggal, mengikat semua pribadi-pribadi. “Roh Kudus…membuat 

kita tinggal dalam Allah, dan Allah dalam kita. Tetapi itu merupakan 

efek dari cinta. Jadi, Roh Kudus adalah Allah yang adalah cinta.” 

Argumen ini dilengkapi oleh sebuah analisis umum tentang 

pentingnya cinta/kasih (caritas) dalam hidup Kristiani. Agustinus 

mendasarkan pemikirannya pada 1Kor 13:13 (“tinggal ketiga hal ini, 

yaitu iman, pengharapan dan kasih. Tapi yang paling besar di antaranya 

adalah kasih”), selanjutnya membuktikan beberapa bentuk berikut: 1). 

Anugerah Allah yang paling besar adalah cinta/kasih; 2). Anugerah 

Allah yang paling besar adalah Roh kudus; dan 3). Meskipun demikian 

Roh Kudus adalah cinta/kasih. 

Gaya analisis ini telah dikritik karena kelemahannya yang nyata, 

bukan hanya dalam membawa pada sebuah keragu-raguan akan 

gagasan mengenai Roh Kudus. Roh Kudus tampak seperti sebuah 

perekat, yang mengikat Bapa dan Putera bersama, dan mengikat 

keduanya dengan orang-orang beriman. Pemikiran “penyatuan pada 

Allah” merupakan keistimewaan spiritualitas Agustinus, dan mungkin 

tak dapat dielakan bahwa hal ini akan tampak secara mencolok dalam 

diskusinya tentang Allah Tritunggal. 

Salah satu keistimewaan dari pendekatan Agustinus akan Allah 

Tritunggal adalah perkembangannya tentang “analogi psikologis”. 

Alasan yang ada di balik seruan kepada pemikiran manusia dalam 

dalam hal ini dapat diringkas sebagai berikut. Adalah tidak dapat 

menjadi alasan untuk mengharapkan bahwa, dalam penciptaan dunia, 

Allah telah meninggalkan jejak pada ciptaan itu. Tetapi dimana ada jejak 

(vestigium) yang dapat ditemukan? Itu dapat menjadi alasan untuk 
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berharap bahwa Allah akan menanamkan jejak istimewa ini kepada 

puncak ciptaan-Nya. Penciptaan Kejadian melaporkan bagi kita untuk 

menyimpulkan bahwa manusia adalah puncak ciptaan. Oleh karena itu, 

Agustinus membuktikan bahwa kita akan melihat manusia dalam 

pencarian kita akan gambaran Allah.  

Dalam pandangannya yang berbasiskan neo-platonis, Agustinus 

membuktikan bahwa manusia dipandang sebagai puncak ciptaan. Maka 

adalah pikiran pribadi manusia sebagai teolog akan kembali mencari 

“jejak Allah Tritunggal” (vestigia Trinitatis) dalam ciptaan. Individualitas 

radikal dari pendekatan ini, berpasangan dengan intelektualitasnya 

yang nyata, berarti bahwa dia memilih untuk menemukan Allah 

Tritunggal dalam pusat dunia mental individu-individu, daripada –

misalnya—dalam relasi personal (sebuah pendekatan yang digemari 

oleh teolog Abad Pertengahan, seperti Richard dari  San Victor). Dalam 

tulisan De Trinitate, Agustinus kelihatanya hendak memperhatikan 

pusat kerja dari pikiran manusia sebagaimana disampaikan kepada kita 

tentang Allah dalam ekonomi keselamatan. Meskipun Agustinus 

menekankan nilai yang terbatas dari analogi-analogi seperti itu, dia 

tampil untuk membuatnya berguna daripada memberikan penilaian 

kritis yang akan menjaminnya. 

Agustinus memperlihatkan sebuah struktur trinitaris melalui 

pemikiran manusia dan berpendapat bahwa struktur pemikiran ini 

diciptakan dalam keberadaan Allah. Dia berpendapat bahwa hal yang 

lebih penting dari Trinitaris adalah bahwa pikiran, pengetahuan dan 

cinta (mens, notitia dan amor), juga berhubungan dengan ketiga hal yaitu 

ingatan, pemahaman dan kehendak (memoria, intelligentia dan voluntas). 

Akal budi manusia adalah uatu gambaran – yang tidak mencukupi, 

menjadi pasti, namun masih dalam berupa sebuah gambaran – dari 

Allah. Jadi sebagaimana seperti terdapat dalam tiga bagian dari akal 

budi manusia, yang pada akhirnya tidak dapat dipisahkan secara total 

dan dan bagian-bagaian tersendiri, sehingga bisa terdapat tiga “pribadi” 

Allah.  

Ada tiga kelemahan di sini, mungkin menjadi kelemahan fatal. 

Sebagaimana telah ditunjukkannya bahwa akal budi manusia tidak 

dapat direduksi dalam tiga bagian yang tersusun rapi dan secara 

sederhana. Pada akhirnya, bagaimanapun, hal ini harus menunjukkan 

bahwa seruan Agustinus tentang “analogi psikologis” merupakan 

sebuah ilustrasi yang aktual, dari pada sebagai yang konstitutif. Hal 
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tersebut dimaksudkan untuk menjadi alat peraga visual (meskipun alat 

peraga visual yang dipakai dalam doktrin penciptaan) bagi 

pengetahuan yang mungkin diperoleh melalui Kitab Suci dan dari 

refleksi tentang ekonomi keselamatan. Ajaran Agustinus tentang Allah 

Tritunggal pada akhirnya tidak didasarkan pada analisisnya tentang 

akal budi manusia, tetapi dalam pembacaannya tentang Kitab Suci, 

khususnya dari keempat Injil. 

Agustinus menunjukkan siapa itu Bapa, Putera dan Roh Kudus 

dengan menggunakan istilah cinta ketika mempertimbangkan distingsi 

intratrinitas. Agustinus dalam hal lain menggunakan “analogi 

psikologis”. Bapa adalah Dia yang mencintai, Putera adalah Dia yang 

dicintai dan Roh Kudus adalah cinta mutual antara Bapa dan Putera. 

Menurutnya, dalam Tritunggal ada cinta mutual. Cinta yang berbagi 

dengan orang ketiga. Cinta Allah bukanlah sekedar cinta antara aku dan 

engkau (cinta reciprocal) tetapi juga cinta ada yang lain yang dicintai (co-

beloved). Gambaran ini mau menunjukkan bahwa ada gerakan cinta diri 

dari Bapa ke cinta mutual antara Bapa dan Putera, serta cinta berbagi 

antara Bapa, Putera dan Roh Kudus. Agustinus juga berpendapat bahwa 

Roh Kudus mengalir dari Bapa melalui Putera sehingga dengan 

demikian Putera dipandang sebagai agen Roh Kudus juga. 

 

d. Boethius (480-524) 

Boethius dalam menjelaskan tentang siapa Tritunggal lebih 

menekankan pada pribadi-pribadi Tritunggal. Ia mengatakan bahwa 

ketiga pribadi tersebut sungguh berbeda namun merupakan suatu 

kesatuan. Ia mengatakan bahwa Putera berasal dari Bapa dan Putera 

menghembuskan Roh Kudus. Perbedaan antara Putera dan Roh Kudus 

adalah bahwa Putera diasalkan (digenerasikan) sedangkan Roh Kudus 

dihembuskan. 

 

e. Kesebelas Dewan Toledo (675) 

Pernyataan tentang ajaran Allah Tritunggal pada masa Patristik 

dapat ditemukan dalam rumusan yang ditetapkan oleh Kesebelas 

Dewan Toledo (675). Dewan ini bertemu di kota Toledo Spanyol. 

Mereka menjelaskan hubungan dari kata "Allah Tritunggal" dan "Allah," 

dan menekankan pentingnya relasionalitas dalam ketuhanan. Ungkapan 

“Allah Tritunggal” adalah cara berbicara orang Kristiani tentang Allah 

mereka. “Tritunggal" bukan berarti sebagai "bertiga" (tripleks). 
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“Tritunggal” merupakan ungkapan relasional Bapa yang terkait dengan 

Putera, Putera kepada Bapa, dan Roh Kudus untuk keduanya. 

Kami percaya pada satu substansi Allah. Meskipun kita 

menyatakan tiga pribadi, kita tidak mengakui tiga substansi, tapi 

satu substansi yang tiga pribadi. Untuk Bapa adalah Bapa tidak 

dengan hormat untuk diri tetapi untuk Putera, dan Putera adalah 

Putera tidak sendiri tetapi dalam kaitannya dengan Bapa; dan 

juga Roh Kudus tidak disebut sendiri tetapi berkaitan dengan 

Bapa dan Putera, karena Ia disebut Roh Bapa dan Putera. Jadi 

ketika kita menggunakan kata "Allah", ini tidak mengungkapkan 

hubungan yang lain, sebagai Bapa untuk Putera atau Putera 

kepada Bapa atau Roh Kudus kepada Bapa dan Putera, tetapi 

"Allah" merujuk kepada dirinya sendiri saja. 

 

f. Richard dari  San Viktor (+1173) 

Richard dari San Viktor mendefinisikan pribadi sebagai eksistensi 

yang communicabile dari Ia yang inteligen. Ketiga pribadi sama sekali 

berbeda. Bapa itu bukan Putera ataupun Roh Kudus, demikianpun 

Putera itu bukan Bapa dan bukan Roh Kudus, serta Roh Kudus itu 

bukan Bapa dan juga bukan Putera. Ketiganya sungguh berbeda 

meskipun satu. 

  

g. Thomas Aquinas 

Dalam De Deo Uno et Trino, Thomas Aquinas secara panjang lebar 

menyajikan uraian baru secara indah pemikiran dari Agustinus, 

daripada sebuah modifikasi dan koreksi kecil dari defisiensinya. 

Thomas Aquinas menerangkan siapa Allah Tritunggal itu dengan 

menggunakan analogi yang mengatakan ada lima sifat, empat pola 

hubungan, tiga pribadi, 2 proses, satu kodrat dan tidak ada bukti. 

Tentang 5 sifat itu, Thomas mengatakan Bapa itu (1) tidak berasal, (2) 

mampu menggenerasi dan (3) mampu menghembuskan. Sedangkan 

Putera itu (4) digenerasi dan mampu menghembuskan. Dan Roh Kudus 

itu (5) dihembuskan. Tentang empat pola hubungan, ia mengatakan 

bahwa ada (1) pola hubungan kebapaan yang adalah milik Bapa, (2) 

pola keputeraan yang adalah milik Putera, (3) pola spirasi aktif yang 

adalah milik Bapa dan Putera, dan (4) pola hubungan spirasi pasif yang 

adalah milik Roh Kudus. Tentang tiga pribadi, Thomas menyebutkan 

pribadi itu (1) Bapa, (2) Putera dan (3) Roh Kudus. Dua proses yang 
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dimaksud oleh Thomas adalah (1) proses generasi yaitu Bapa yang 

menggenerasi Putera dan (2) proses spirasi (penghembusan( yaitu Bapa 

yang menghembuskan Roh Kudus. Tentang satu kodrat, jelas bahwa 

kodrat Allah itu adalah satu. 

Pemikiran tentang Allah Tritunggal setelah periode Thomas Aquinas 

bersifat lebih spiritual. Salah satu tokohnya adalah  Fransiskus dari 

Asisi. Pandangan mereka mengenai Allah Tritunggal tidak bersifat 

filosofis yang membahas siapa dan apa itu Allah Tritunggal tetapi lebih 

menekankan kemahakuasaan Allah Tritunggal dan relasiNya dengan 

manusia. 

 

3.5 Relasi Bapa terhadap Putra dan Roh Kudus menurut Inspirasi 

Gereja Barat dan Gereja Timur, 

Secara umum teologi timur cenderung menekankan perbedaan 

individual dari ketiga pribadi atau hipostasis dan menjaga kesatuan 

mereka oleh tekanan fakta bahwa keduanya Putra dan Roh Kudus 

berasal dari Bapa. Relasi antara pribadi-pribadi tersebut atau hipostasis 

berada pada tataran ontologi.  

  

              Bapa 

 

generatio         spiratio  

 

Putra        Roh Kudus 

 

Gambar 6.1. Pendekatan Timur tentang Allah Tritunggal) 

 

Pemikiran timur mungkin terlihat memberi kesan bahwa Tritunggal 

terdiri atas tiga agen yang mandiri, melakukan hal-hal yang sangat 

berbeda. Kemungkinan ini dimaksudkan dari dua perkembangan 

selanjutanya yang mana selalu merujuk pada istilah saling interpenetrasi 

dan saling memberi. Walaupun ide-ide tersebut menemukan 

perkembangan yang penuh pada tahap berikutnya di dalam 

perkembangan doktrin, mereka yang tidak perlu diragukan lagi, hal 

tersebut dibahas oleh Ireneus dan Tertulianus dan menemukan 

ungkapan substansi yang lebih dari Gregorius Nissa. Kita dapat 

mempertimbangkannya dengan sungguh-sungguh ide-ide tersebut 

pada tahap berikut. 
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    Bapa     generatio                 Putra 

 

 

spiratio  

    

Roh Kudus 

Gambar 6.2. Pendekatan Barat tentang Allah Tritunggal 

 

Konsep dasar klasik tentang doktrin 

Tritunggal sebagaimana ada dalam teologi 

dogmatik berawal dari doktrin Tritunggal yang 

imanen dan secara khusus prosesi abadi Putera 

dari Bapa dan Roh Kudus dari Bapa dan 

Putera. Hanya pada bagian akhir ajaran 

tersebut, misi perutusan Putera dan Roh Kudus 

ke dalam dunia dinyatakan. Konsep relasi yang 

terkandung dalam kedua prosesi tersebut dapat 

ditampilkan dalam 4 jenis relatio, yaitu: 1). 

hubungan antara Bapa dengan Putera, yang bersifat generatio aktif 

(keBapaan); 2). hubungan antara Putera dengan Bapa, yang bersifat 

generatio pasif (kePuteraan); 3). hubungan antara Bapa dan Putera 

dengan Roh Kudus, yang bersifat spiratio aktif; dan 4). hubungan antara 

Roh Kudus dengan Bapa dan Putera, yang bersifat spiratio pasif. 

Masing-masing pribadi memiliki kodrat yang sama namun masing-

masing dapat dibedakan menurut kekhasannya masing-masing 

(idiomatik hypostatik). Salah satu ciri khususnya adalah atribut masing-

masing pribadi, yaitu: keBapaan, kePuteraan, dan spirasi pasif. Selain itu 

ketiga pribadi tersebut dapat dibedakan menurut properti masing-

masing pribadi, yaitu daya kekuatan adalah kekhasan properti Bapa, 

hikmat adalah kekhasan properti Putera dan cinta adalah kekhasan 

properti Roh Kudus. 

        

a. Perikhoresis (Latin: circumincessio) 

Istilah Yunani ini, yang sering ditemukan dalam terjemahan lainnya 

dalam bahasa Inggris atau Latin, sampai pada penggunaan umum 

dalam abad keenam. Mengacu pada cara di mana tiga pribadi Allah 

Tritunggal berhubungan satu sama lain. Konsep perichoresis 
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memungkinkan individualitas dari pribadi-pribadi yang akan 

dipertahankan, sementara bersikeras bahwa setiap pribadi terbagi 

dalam kehidupan atas dua lainnya. Gambar yang sering digunakan 

untuk mengekspresikan ide ini adalah bahwa dari "komunitas berada 

(being)," di mana setiap pribadi, sambil mempertahankan identitas khas, 

meresapi yang lain dan diresapi oleh mereka. 

Gagasan ini memiliki implikasi penting bagi pemikiran politik 

kristiani, seperti Leonardo Boff dan teolog lain yang terkait dengan 

teologi politik telah menjadi jelas. Hubungan timbal balik antara tiga 

pribadi yang bekerja-sama dalam Keallahan telah dinyatakan untuk 

menyediakan model untuk hubungan manusia dalam masyarakat dan 

untuk teori politik dan sosial kristiani. Perhatian Anda sekarang beralih 

ke ide lainnya yang penting dalam hubungan ini. 

 

b. Appropriatio 

Bidaah modalisme berpendapat bahwa Allah adalah "cara menjadi" 

dalam ekonomi keselamatan, sehingga pada satu titik, Allah ada sebagai 

Bapa yang menciptakan dunia; lalu Allah ada sebagai Putera yang 

menebus; akhirnya Allah ada sebagai Roh Kudus yang menyertai 

manusia. Gagasan apropriatio berhubungan dengan gagasan perikhoresis 

dimana ditegaskan bahwa karya Allah Tritunggal adalah satu kesatuan; 

setiap pribadi dari Allah Tritunggal terlibat dalam setiap tindakan yang 

keluar dari keallahan. Dengan demikian, Bapa, Putera, dan Roh semua 

terlibat dalam karya penciptaan, yang tidak dipandang sebagai 

pekerjaan Bapa sendiri. Agustinus dari Hippo menerangkan bahwa 

kisah penciptaan dalam Kejadian berbicara tentang Allah, Firman, dan 

Roh, yang mengindikasikan bahwa ketiga pribadi dari Allah Tritunggal 

hadir dan aktif pada saat yang menentukan dalam sejarah keselamatan. 

Pada saat yang sama ketika kita memikirkan gagasan perikhoresis, 

gagasan appropriatio menyatakan bahwa tiap-tiap pribadi ilahi memiliki 

kekhasan. Kita akui sebagai data iman bahwa ketiga Pribadi dari Allah 

Tritunggal, yakni Bapa, Putra, dan Roh Kudus, terlibat dalam Kisah 

Penciptaan. Namun, “Penciptaan” itu merupakan tindakan khas dari 

Bapa. Begitu pula kita akui bahwa seluruh Allah Tritunggal terlibat 

dalam karya penebusan. Namun, “Penebusan” merupakan karya khas 

dari Putera. 

Doktrin Perikhoresis memungkinkan kita untuk berpikir tentang 

ketuhanan sebagai "Komunitas Trinitaris (komunitas interpersonal)" 
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dimana semua saling meresapi dalam kebersatuan. Bapa, Putera, dan 

Roh bukanlah tiga bagian yang terisolasi atau tiga komponen terpisah. 

Doktrin appropriatio memungkinkan kita untuk menyakini bahawa 

sebutan Bapa, Putera, dan Roh adalah pembeda dalam komunitas 

intratrinitas yang ada dalam ekonomi keselamatan dan dalam 

pengalaman manusia akan penebusan serta rahmat Allah yang 

menyertai hidup manusia. 

Karl Rahner dalam The Trinity (1970) menyebut gagasan perikhoresis  

sebagai “Trinitas Imanen” dan gagasan appropriatio sebagai “Trinitas 

Ekonomia”. Kedua hal itu bukanlah dua ketuhanan yang berbeda; 

kedua istilah itu adalah dua cara berbeda dalam mendekati Ketuhanan 

yang sama. “Trinitas Imanen" adalah Allah dalam kedirian Allah (hidup 

intratrinitas) di luar kondisi terbatas dari ruang dan waktu. "Trinitas 

ekonomia" adalah cara kehadiran Allah Tritunggal dalam "ekonomi 

keselamatan" yang dialami oleh orang beriman dalam proses sejarah itu 

sendiri. Rahner meletakkan aksioma berikut: “Trinitas ekonomia” adalah 

“Trinitas Imanen". Dengan kata lain: 1). Tuhan yang dikenal dalam 

ekonomi keselamatan sesuai dengan cara di mana Allah yang 

sebenarnya. Mereka adalah Allah yang sama. Komunikasi Allah sendiri 

mengambil tiga kehadiran karena Allah secara in se terdiri dari tiga 

hypostasis. Revelasi diri Allah sesuai dengan sifat esensial Allah. 2). 

Pengalaman manusia atas tindakan Allah dalam ekonomi keselamatan 

juga merupakan pengalaman sejarah dalam Allah dan kehidupan 

imanen. Hanya ada satu jaringan hubungan ilahi; jaringan itu ada dalam 

dua bentuk yang terpisah, satu kekal, dan sejarah lainnya. Satu di atas 

sejarah; yang lain dibentuk dan dikondisikan oleh faktor-faktor 

pembatas sejarah. Gagasan Rahner memungkinkan kita menyadari 

adanya korelasi antara keterbukaan diri Allah dalam sejarah dan 

kekekalan Allah yang ada. 

 

3.6 Keberadaan Allah dalam Dunia Modern 

Dalam masa reformasi, Luther mengungkapkan Kristologinya yang 

mengatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya penanggung dosa 

manusia. Dalam Kristologinya itu seolah-olah Bapa dan Putera 

diletakkan berhadap-hadapan. Bapa sebagai Dia yang menuntut 

penebusan manusia dan Putera sebagai yang menanggung dosa 

manusia. Pandangan yang keras ini bertentangan dengan pandangan 

Katolik, namun ada juga beberapa kalangan Katolik, khususnya di 
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Perancis, yang mengikuti pandangan Luther ini. Pandangan ini 

kemudian diperlunak oleh Jürgen Moltmann. 

Pada masa pencerahan, pemikiran manusia memusatkan perhatian 

pada siapa itu manusia. Manusia dipandang sebagai pusat dunia dan 

rasionalitas ditempatkan di atas iman. Pada masa itu mulai timbul 

keraguan bahkan penyangkalan akan Allah, termasuk keallahan Yesus. 

Namun ini bukan berarti tidak ada pemikiran tentang Allah Tritunggal. 

Hans Ur von Balthasar mengemukan pemikirannya tentang Allah 

Tritunggal yang menekankan kasih Allah kepada manusia. Ia 

mengatakan bahwa penjelmaan Putera Allah menjadi manusia adalah 

pengosongan diri (kenosis) Bapa untuk menyelamatkan manusia. Dari 

Bapa dan Putera ini berasal Roh sebagai “ke-kita-an mereka”. 

Pada abad ke duapuluh, seorang filsuf sekaligus teolog yang 

bernama Martin Buber mengemukakan pemikirannya tentang Allah 

Tritunggal dari sudut relasional. Ia mengatakan bahwa pola relasional 

dalam diri Allah bukanlah sekedar Aku dan Engkau (I and Thou) tetapi 

kita (We). Oleh sebab itu dalam berelasi dengan Allah, orang juga tidak 

boleh hanya menekankan hubungan dua arah antara aku dan Allah, 

tetapi juga dengan sesama. Pemikir yang lain C. Jung mendekati 

pemikiran tentang Allah ini dari segi psikologis dan empiris. Ia 

mengemukan konsep self individuation dari pola relasi Allah. 

 

a. Bagaimana Allah Tritunggal Bertindak 

Bagaimanakah Allah Tritunggal bertindak? Apakah mereka 

bersama-sama? Atau mereka bertindak sendiri-sendiri? Menurut Kitab 

Suci, dalam pembaptisan Roh Kudus bekerja untuk mengubah manusia 

agar dapat menjadi citra Yesus (Kis 10:38). Sedangkan dalam kisah 

penciptaan Perjanjian Lama dikatakan bahwa Allah berbicara melalui 

Firman (Sabda/Putera). Kemudian dalam peristiwa inkarnasi, Putera 

diinkarnasi oleh Bapa dengan perantaraan Roh Kudus yang menaungi 

Maria. Dalam karya pewartaan keselamatan Roh Kudus dihembuskan 

oleh Putera kepada para murid.  

 

b. Penamaan Allah Tritunggal 

Yang menjadi pertanyaan dalam tema ini adalah apakah nama Bapa, 

Putera dan Roh Kudus itu adalah benar-benar nama diri pribadi-pribadi 

dalam Allah sehingga tidak dapat diganti-ganti, ataukah nama-nama 

tersebut adalah sebutan yang diberikan manusia kepada pribadi-pribadi 
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tersebut sehingga dapat diubah. Atas pemikiran bahwa tidak mungkin 

manusia mengenal nama-nama Allah maka dapat dikatakan bahwa 

nama-nama itu diberikan oleh manusia untuk menunjukkan pribadi-

pribadi tersebut. Sepanjang sejarah ada banyak pemikiran untuk 

mengganti nama tersebut agar tidak terkesan terlalu patriaki. Ada yang 

juga yang berusaha menggantinya dengan nama-nama yang tidak 

personal, misalnya “sumber” dan sebagainya. Namun ternyata nama-

nama baru tersebut tidak dapat mengungkapkan siapa itu Allah 

Tritunggal lebih baik daripada nama Bapa, Putera dan Roh Kudus. 

Ketiga nama tersebut merupakan nama yang digunakan oleh Yesus 

sendiri untuk merujuk kepada ketiga pribadi Allah tersebut dan 

disebarkaluaskan penggunaannya oleh para murid perdana. 

 

c. Citra Tritunggal 

Ada dua model yang dibahas yaitu model top-down dan model serial. 

Dalam model top-down dikatakan bahwa melalui Roh Kudus yang 

mengalir dari Bapa, Bapa menggenerasi Putera tetapi Roh Kudus 

bukanlah Bapa dari Putera. Dalam eksistensi kemanusiaanNya, Yesus 

diciptakan melalui peran Roh Kudus yang menaungi Maria, namun 

Yesus bukan dari Roh Kudus. Untuk menjalankan misi-Nya, Yesus 

dinaungi oleh Roh Kudus tetapi Ia dikirim oleh Bapa dan bukan oleh 

Roh Kudus. 

Dalam model serial dikatakan bahwa Bapa mengasihi Putera dan 

Putera mengasihi Bapa. Ada hubungan cinta timbal-balik di antara 

kedua-Nya. Roh Kudus adalah perwujudan dari cinta timbal-balik 

tersebut. Model ini didasarkan pada pemikiran Agustinus tentang relasi 

antara ketiga pribadi Allah. 

Model tentang siapa dan apa Allah seringkali juga diungkapkan 

melalui seni. Seni Kristiani sangatlah beragam untuk menampilkan 

siapa dan apa Allah Tritunggal itu. Para seniman menggunakan 

imajinasi mereka berdasarkan Kitab Suci untuk menggambarkan pola 

relasi ketiga pribadi Allah ini. Tentunya untuk memfisikkan sesuatu 

yang abstrak diperlukan analogi. Dalam seni Kristiani, gambar yang 

paling terkenal menggambarkan Allah Tritunggal adalah gambar tiga 

malaikat Allah yang mengunjungi Abraham. Lalu, ada juga gambar tiga 

lingkaran yang saling memotong. Lebih lanjut, ada juga gambar yang 

menekankan hypostasis dengan cara menggambar Bapa yang memegang 

Putra yang tersalib dalam naungan burung merpati sebagai simbol Roh 
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Kudus. Tampilan gambar menjadi berbeda tergantung dari misteri Allah 

Tritunggal yang mana yang hendak direnungkan oleh si seniman. 

Gambar-gambar itu dapat membantu manusia mengenal Allah 

Tritunggal meskipun sifatnya hanyalah analogia. 

 

3.7 Penamaan Diri Allah 

Sejarah pemikiran modern bukan hanya sejarah penghancuran 

pemahaman akan Tritunggal tetapi jugas sejarah upaya-upaya untuk 

merekonstruksi doktrin Tritunggal. Harus diakui bahwa upaya untuk 

merekonstruksi tersebut lebih banyak dilakukan oleh para filsuf 

daripada para teolog. Para teolog cenderung mengulang-ulang apa yang 

diajarkan oleh kelompok skolastik, sedangkan para filsuf, khususnya 

Hegel berusaha membaharui teologi Tritunggal ini. Namun demikian, 

meski Hegel, telah berjasa besar dalam upayanya menjelaskan 

Tritunggal, Gereja layak menolak ide pemikirannya. Hal ini dikarenakan 

“Tidak ada yang mengenal Putera selain Bapa dan tidak ada yang 

mengenal Bapa selain Putera.” Tesis ini yang mengungkapkan misteri 

Tritunggal digunakan untuk melawan rasionalisme yang berlebihan. 

Ada tiga jalan untuk memahami misteri Allah Tritunggal, yaitu: 1). 

dengan melihat analogi dari dunia kodrati; 2). dengan menunjukkan 

hubungan antara misteri yang satu dengan misteri yang lain, atau 

dengan hirarki kebenaran; dan 3). dengan melihat hubungan antara 

iman Tritunggal dengan tujuan dan makna hidup manusia, yaitu 

persatuan dengan Allah yang diberikan melalui Yesus Kristus dalam 

Roh Kudus. 

Konsili Vatikan I mengatakan bahwa dengan bantuan rahmat, akal 

budi dapat memahami misteri Allah melalui analogi dengan benda-

benda yang ada dalam pengetahuan kodrati. Para teolog merefleksikan 

doktrin Tritunggal dan mencari di dalam dunia alam ini gambaran, 

perumpamaan dan analogi yang dapat membuat mereka masuk lebih 

dalam ke kedalaman misteri Tritunggal. Salah satunya adalah istilah 

“terang” yang digunakan dalam kredo yang diajukan oleh Athanasius: 

”Terang dari terang, Allah benar dari Allah benar.” 

Karena Tritunggal tanpa kualifikasi misteri iman, maka iman sendiri 

harus menjadi pendekatan untuk doktrin Tritunggal. Oleh sebab itu kita 

tidak dapat memulai dari filsafat modern atau dari analogi yang diambil 

dari realitas ciptaan karena filsafat dan analogi hanya mampu 

memainkan peranan yang kecil dalam memperdalami misteri Allah. 
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Titik awal pemahaman ini dapat ditemukan dalam tata keselamatan. 

Karl Rahner mengatakan bahwa prinsip dasar untuk memahami 

Tritunggal adalah bahwa Tritunggal Tata Keselamatan adalah 

Tritunggal yang imanen dan demikian pula sebaliknya. Karl Barth juga 

mengungkapkan hal yang senada. Ia mengatakan bahwa realitas 

pewahyuan bukanlah terbatas seolah-olah di balik pewahyuan ada 

realitas lain dari Allah, tetapi realitas Allah yang kita jumpai dalam 

pewahyuanNya adalah realitas dalams egala keabadianNya. Hal ini 

berarti: 1). Keselamatan manusia adalah tidak lebih dan tidak kurang 

Allah sendiri. Keselamatan tersebut bukanlah kurnia ciptaan yang 

terpisah dari Allah, melainkan adalah Ia sendiri; 2). Setidaknya ada satu 

kasus di mana identitas tata keselamatan dan Tritunggal imanen tampak 

dalam kebenaran iman, yaitu: inkarnasi logos dan persatuan hipostatis; 

dan 3). Keselamatan yang dibawa oleh Putera Allah bagi kita termasuk 

menjadikan kita anak-anak Allah dalam Roh Kudus, yaitu komunikasi 

diri Allah, yang merupakan milik Putera Allah dan diberikan kepada 

kita dalam Roh Kudus. 

Mengenai istilah pribadi, penggunaan istilah ini bukannya tanpa 

kesulitan. Istilah pribadi memang sesuai diterapkan untuk Alllah 

Kristiani yang sifatnya personal atau pribadi, namun ketika konsep ini 

diterapkan untuk konsep tiga pribadi satu kodrat, ada banyak eksulitan. 

Ide tiga pribadi dalam satu kodrat sulit diterima dan dipandang tidak 

masuk akal karena dalam dunia modern orang melihat orang lain 

sebagai pesaing. Akibatnya pengkombinasian ke-satu-an dan ke-tiga-an 

menjadi tidak dapat diterima. Untuk menyelesaikan masalah ini 

Ratzinger mengajukan pemikirannya. Ia mengajukan pandangannya 

bahwa konsep pribadi ini merujuk dan menampakkan ide dialog dan ia 

juga menambahkan konsep pribadi ini menunjukkan bahwa Allah 

adalah Ada yang berdialog. Ini berarti Allah yang hidup dalam Sabda 

dan tinggal dalam Sabda sebagai aku, anda dan kita (I, thou and We). Ini 

berarti bahwa manusia bukanlah substansi yang cukup dari dirinya 

sendiri atau individu yang otonom, melainkan manusia adalah individu 

dari Allah dan bagi Allah, manusia adalah individu dari manusia dan 

bagi sesama. 

Sekarang yang menjadi persoalan adalah bagaimana memahami dan 

menjelaskan Allah secara sistematis. Ada dua konsep yang dapat 

digunakan. Yang pertama adalah konsep kesatuan dalam Tritunggal 

dan konsep yang kedua adalah Tritunggal dalam kesatuan. Dalam 
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konsep kesatuan dalam Tritunggal, Allah Tritunggal dipahami dengan 

bertitik tolak dari Allah Bapa. Allah Bapa dipandang sebagai asal dan 

sumber serta dasar kesatuan dalam Tritunggal. Bapa adalah dasar tanpa 

dasar dari suatu komunikasi cinta diri yang melahirkan Putera dan Roh 

Kudus dan pada saat yang sama menyatukan diriNya dengan Putera 

dan Roh Kudus dalam satu cinta. Sebaliknya dalam konsep Tritunggal 

dalam kesatuan, titik balik pemahamannya adalah pewahyuan Allah. 

Puncak pewahyuan Allah adalah Putera yang diutus Bapa dalam Roh 

Kudus untuk menyelamatkan manusia. Jadi dalam konsep kedua ini 

masing-masing pribadi dilihat satu-persatu terlebih dahulu baru 

kemudian dibawa kepada kesatuanNya dalam Tritunggal. Pengakuan 

akan Allah Tritunggal adalah jawaban bagi ateisme modern. Dengan 

mendalami dan menjelaskan konsep Allah Tritunggal, pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan oleh para ateis modern dapat terjawab. 

 

a. Karl Barth 

Barth menyusun doktrin Allah Tritunggal pada pembukaan 

“Dogmatik-dogmatik Gereja”. Penyelidikan sederhana ini penting, 

karena dia membalikkan secara menyeluruh posisi doktrin itu dan telah 

ditempatkan oleh rivalnya Scheiermacher. Bagi scheiermacher, Allah 

Tritunggal mungkin kata terakhir yang dapat dibicarakan mengenai 

Allah. Bagi Barth, doktrin adalah kata yang harus dikatakan bahkan 

sebelum pewahyuan sebagai sebuah kemungkinan. Sehingga doktrin 

ditempatkan pada pembukaan Dogmatik-dogmatik Gereja, karena 

persoalan pokoknya memungkinkan dogmatik-dogmatik tersebut pada 

tempat yang pertama. Dokrin Allah Tritunggal mendasari dan 

menjamin aktualitas pewahyuan ilahi kepada manusia yang berdosa. 

Doktrin ini adalah “peneguhan yang menjelaskan,” sebagaimana Barth 

menempatkannya dalam pewahyuan. Doktrin ini adalah penafsiran 

fakta pewahyuan. 

“Allah menyatakan diriNya sendiri. Dia menyatakan diriNya 

sendiri lewat diriNya sendiri. Dia menyatakan diriNya sendiri.” Dengan 

kata-kata ini. Barth menyiapkan kerangka pewahyuan yang membawa 

kepada perumusan doktrin Allah Tritunggal. Deus dixit! yang artinya 

“Allah telah berfirman”– dalam pewahyuan, dan menjadi tugas teologi 

untuk menyelidiki perihal apakah pewahyuan ini mengandung arti dan 

menunjukkan kebenaran. Bagi Barth, teologi adalah suatu proses 

“berpikir sesudahnya” tentang apa yang terkandung dalam pewahyuan 
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diri Allah. Kita harus “menyelidiki penuh perhatian ke dalam relasi 

antara pemahaman kita akan Allah, dan Allah sendiri dalam ada dan 

kodratNya.” 

Dengan pernyataan-pernyataan ini, Barth mempersiapkan 

konteks doktrin Allah Tritunggal: pewahyuan diri Allah telah 

berlangsung, manakah yang benar tentang Allah jika hal ini terjadi? 

Apakah yang menjadi aktualitas pewahyuan yang disampaikan kepada 

kita tentang adanya Allah? Titik tolak Barth untuk diskusi Allah 

Tritunggal ini bukanlah suatu doktrin atau suatu ide, melainkan 

aktualitas tentang Allah yang berfirman dan Allah yang didengarkan. 

Bagaimana Allah dapat didengarkan, kala manusia yang berdosa tidak 

mampu mendengarkan Sabda Allah? 

Paragraf di atas sama sekali adalah uraian dari bagian-bagian 

separuh volume pertama Dogmatik Gereja Barth yang berjudul “Doktrin 

Sabda Allah,” yang kadang-kadang diberi kutipan. Ada sejumlah besar 

yang dapat dikatakan di dalamnya, dan perlu untuk membongkarnya. 

Dua tema yang perlu dicatat dengan penuh perhatian: 

1. Manusia yang berdosa secara mendasar tidak mampu mendengarkan 

Sabda Allah. 

2. Meskipun demikian, manusia yang berdosa mendengar Sabda Allah, 

yang padanya Sabda membuat kedosaannya diketahuinya. 

Jadi, kenyataan pewahyuan terjadi memerlukan penjelasan. Bagi 

Barth, hal ini berakibat bahwa manusia menjadi pasif dalam proses 

penerimaan; proses pewahyuan, dari permulaan sampai akhirnya 

adalah persoalan kekuasaan Allah sebagai Tuhan. Selama pewahyuan 

menjadi pewahyuan, Allah harus dapat mempengaruhi pewahyuan diri 

pada manusia yang berdosa, kendati mereka penuh dosa.  

Segera sesudah paradoks ini dipahami, struktur umum doktrin 

Barth tentang Allah Tritunggal dapat diikuti. Dalam pewahyuan, Barth 

berpendapat, Allah harus ditampakkan dalam pewahyuan diri ilahi. 

Harus ada sebuah korespondensi langsung antara pewahyu dan 

pewahyuan. Jika “Allah mewahyukan dirinya sebagai Tuhan” (suatu 

penegasan Barthian yang khas), lantas Allah harus menjadi Tuhan 

“yang mendahului dalam diriNya.” Pewahyuan adalan perulangan 

dalam waktu Allah yang sesungguhnya dalam keabadian. Sehingga ada 

suatu korespondensi langsung antara: 1). Pewahyuan Allah; dan 2). 

Pewahyuan diri Allah. 
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Untuk menempatkan ini dalam bahasa teologi Trinitarian, Bapa 

menyatakan dalam Anak. Lalu bagaimana dengan Roh kudus? Di sini 

kita datang pada apa yang mungkin aspek yang paling sulit dari doktrin 

Allah Tritunggal Barth: ide “diwahyukan”. Untuk menggali aspek ini, 

kita harus menggunakan sebuah ilustrasi yang tidak dipakai oleh Barth 

sendiri. Bayangkan dua individu, berjalan keluar dari Yerusalem pada 

musim semi sekitar 30 M. Mereka melihat tiga orang disalibkan dan 

berhenti sebentar untuk mengamati. Orang pertama menunjuk kepada 

figur sentral, dan berkata, “seorang penjahat biasa yang dieksekusi”. 

Orang kedua, menunjuk pada orang yang sama, menanggapi “seorang 

Anak Allah sedang wafat untukku”. Untuk mengatakan bahwa Yesus 

adalah pewahyuan diri Allah tidak akan dilakukan dalam diriNya; 

pastilah ada beberapa makna dimana Yesus diakui sebagai pewahyuan 

diri Allah. Pengakuan pewahyuan sebagai pewahyuan yang 

membenarkan ide “diwahyukan”. 

Bagaimana pengetahuan ini dicapai? Bagi Barth cukup jelas: 

manusia berdosa tidak mampu mencapai pengetahuan ini tanpa 

bantuan. Barth, yang tidak menyiapkan untuk memperbolehkan peran 

manusia positif apapun dalam interpretasi pewahyuan, percaya bahwa 

hal ini menundukkan pewahyuan ilahi pada teori-teori manusiawi 

tentang pengetahuan. (sebagaimana yang telah kita lihat, dia mengkritik 

dengan kuat untuk ini, bahkan oleh siapa saja, termasuk Emil Brunner, 

yang mungkin sebaliknya bersimpatik pada maksud-maksudnya.) 

Interpretasi pewahyuan sebagai pewahyuan dari sendirinya harus 

menjadi karya Allah – lebih tepatnya, karya Roh Kudus. Manusia tidak 

mampu mendengarkan Sabda Allah (capax verbi domini), dan kemudian 

mendengarkan Sabda; mendengarkan dan kapasitas mendengar 

diberikan dalam tindakan yang sama oleh Roh Kudus. 

Semua tampak kelihatan memberi kesan bahwa Barth sesungguhnya 

dalam beberapa hal seperti seorang modalis, yang memperlakukan 

momen-momen pewahyuan yang berbeda sebagai “cara-cara yang 

berada” yang berbeda dari Allah yang sama. Haruslah segera diakui 

bahwa ada orang yang menuduhnya dengan tepat kekurangan ini. 

Meskipun demikian, permenungan yang lebih masuk akal mungkin 

memindahkan kita dari penghakiman ini, meskipun kritikan-kritikan 

lainnya tentu saja dapat dibuat. Sebagai contoh, Roh Kudus bergerak 

agak buruk dalam eksposisi Barth, yang dalam rasa hormat dapat 

diperdebatkan untuk mencerminkan kelemahan dalam tradisi barat 
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secara keseluruhan. Namun, kelemahan apa saja yang mungkin, diskusi 

Barth tentang Allah Tritunggal secara umum dilihat mengembalikan 

lagi pentingnya doktrin sesudah sebuah periode yang terus-menerus 

mengabaikan teologi dogmatik. Proses pengembalian itu diperteguh 

lebih lanjut melalui karya teolog Yesuit, Karl Rahner, yang akan kita 

bahas sekarang. 

 

b. Karl Rahner 

Kontribusi khusus Rahner pada pengembangan teologi Allah 

Tritunggal modern secara umum berkenaan dengan analisisnya antara 

Allah Tritunggal yang “imanen” dan “ekonomis.” Pembedaan pokok di 

sini antara cara Allah dikenal melalui pewahyuan dalam sejarah, dan 

cara dalam Allah ada secara internal. “Trinitas ekonomia” dapat 

dipikirkan sebagai cara dalam mengalami keanekaragaman dan 

kesatuan sebagaimana dalam Allah, seperti aksioma Rahner berkenaan 

dengan hubungan mereka, yang secara luas dikutip dalam teologi 

modern, mengambil bentuk selanjutnya: “Allah Tritunggal “ekonomis” 

adalah Allah Tritunggal “imanen” dan Allah Tritunggal “imanen” 

adalah Allah Tritunggal “ekonomis.”” Dengan kata lain, cara Allah 

diwahyukan dan dialami dalam sejarah bergandengan pada cara Allah 

yang sesungguhnya. 

Pendekatan Rahner terhadap Allah Tritunggal adalah suatu 

perbaikan yang berdaya pada kecenderungan-kecenderungan tertentu 

dalam teologi Allah Tritunggal dalam Tradisi Katolik, khususnya 

kecenderungan berpusat pada “Trinitas imanen” yang dalam suatu cara 

tertentu meminggirkan baik pengalaman manusia akan Allah maupun 

kesaksian biblis terhadap keselamatan. Bagi Rahner, Allah Tritunggal 

“ekonomis” berkaitan dengan “pernyataan-pernyataan biblis yang 

memperhatikan ekonomi keselamatan dan struktur tiga kali lipatnya.” 

Aksioma Rahner memperbolehkannya untuk memperteguh bahwa 

seluruh karya keselamatan adalah karya seorang pribadi ilahi. Kendati 

misteri keselamatan itu kompleks, seorang pribadi ilahi satu-satunya 

dapat dipahami sebagai tujuan, asal dan sumbernya. Di balik 

keanekaragaman proses keselamatan di sini dapat dilihat hanya satu 

Allah. 

Prinsip kesatuan ekonomi keselamatan mendasar ini dapat dirunut 

kembali pada Ireneus, khususnya dalam polemiknya melawan para 

Gnostik, yang berpendapat bahwa dua pribadi ilahi dapat dibedakan di 
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dalam ekonomi keselamatan. Oleh karena itu, Rahner mendesak bahwa 

titik tolak yang tepat diskusi Trinitarian adalah pengalaman kita tentang 

sejarah keselamatan dan pengungkapan biblisnya. Pertama-tama 

“misteri keselamatan”; lantas kita bergerak untuk merumuskan doktrin-

doktrin berkenaan dengannya. “Pengetahuan sebelumnya tentang 

Trinitas ekonomia, berasal dari sejarah keselamatan dan Injil” ini, adalah 

titik tolak untuk proses refleksi sistematis. Oleh karena itu, “Trinitas 

imanen” dapat dipikirkan sebagai suatu “konsep sistematis Trinitas 

ekonomia.” 

Karena itu, Rahner berpendapat bahwa proses refleksi teologis yang 

mengantar pada doktrin Trinitas imanen memiliki titik tolaknya dalam 

pengalaman kita dan pengetahuan keselamatan dalam sejarah. 

Akhirnya kompleksitas sejarah keselamatan itu berdasar pada kodrat 

ilahiNya. Dengan kata lain, meski kita mengalami keanekaragaman dan 

kesatuan dalam ekonomi keselamatan, bahwa keanekaragaman dan 

kesatuan sesuai dengan cara Allah sesungguhnya. Rahner 

mengungkapkan maksud ini sebagai berikut: Diferensiasi komunikasi 

diri Allah dalam sejarah (kebenaran) dan Roh (cinta) harus menjadi 

milik Allah “dalam Diri-Nya,” atau kalau tidak perbedaan ini, yang 

niscaya ada, akan disingkirkan bersama komunikasi Diri Allah. Bagi 

para modalis ini dan tiap diferensiasi mereka di dalam Allah sendiri 

(walaupun kita pertama kali mengalami mereka dari sudut pandang 

kita) atau mereka ada hanya di dalam kita. 

Dengan kata lain, ada “Bapa,”“Putra,” dan “Roh Kudus” tidak 

sesederhana cara manusiawi dalam memahami keanekaragaman 

pengalaman kita akan misteri keselamatan. Sepenuhnya Allah yang 

dikenal dalam pewahyuan diri sesuai pada Allah yang sepenuhnya 

secara internal. 

 

c. Robert Jenson 

Robert Jenson memperdalam uraian doktrin 

Allah Tritunggal tradisional. Dalam berbagai 

cara ini secara tepat dalam hal ini, Jenson 

memberikan perkembangan posisi Barth, 

dengan menekankan karakter di atas 

membutuhkan kesetian iman tetap terhadap 

pewahyuan diri Allah. Identitas Allah 

Tritunggal: Allah Menurut Injil (1982) 

 
R.W. Jenson(1930-) 
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membuktikan hal acuan fundamental untuk diskusi doktrin dalam 

periode yang memperlihatkan perhatian perkembangan yang segar 

dalam persoalan yang diabaikan hingga sekarang. 

Jenson berpendapat bahwa “Bapa, Putra dan Roh Kudus” adalah 

nama diri bagi Allah orang Kristiani yang dapat diketahui dalam dan 

melalui Yesus Kristus. Ini sungguh penting sekali. Ia berpendapat 

bahwa Allah akan mempunyai sebuah nama diri. Diskusi Trinitaris 

merupakan upaya untuk identifikasi Allah yang mengatasi kita. Doktrin 

Allah Tritunggal terdiri dari dua nama diri, Bapa, Putra dan Roh 

Kudus…dan pengembangan yang rumit dan analisa sesuai dengan 

identifikasi deskripsi”. Jenson menunjukkan Israel kuno berada dalam 

konteks politeistik. Yang mana istilah “ilahi” memberikan informasi 

yang relatif sedikit. Ini perlu nama ilahi dalam pertanyaan. Situasi yang 

sama dikonfrontasikan dengan penulis-penulis Perjanjian Baru yang 

diwajibkan untuk mengidentifikasi ilahi di hati iman mereka, dan 

membedakan ilahi ini dari ilahi-ilahi lain yang di sembah dan diakui di 

wilayah tersebut, khususnya di Asia Kecil. 

Doktrin Allah Tritunggal ini mengidentifikasi nama Allah Kristiani- 

tetapi identifikasi nama Allah ini dalam cara konsisten dengan 

kesaksian Alkitab. Ini bukan nama yang kita pilih; ini nama yang telah 

dipilih bagi kita, dan kita berwenang untuk menggunakan. Jenson 

membela prioritas pewahyuan diri Allah terhadap konstruksi manusia 

dari konsep keilahian. Alkitab mengidentifikasi Allah yang demikian: 

Allah adalah orang yang mengangkat Yesus Israel dari kematian. 

Seluruh tugas teologi dapat digambarkan sebagai yang mengubah 

kalimat dalam berbagai cara. Salah satu dari ini menghasilkan bahasa 

dan pemikiran trinitaris gereja. Kita mencatat dalam bagian sebelumnya 

cara dimana gereja perdana yang cenderung bingung dengan ide khas 

Kristiani tentang Allah dengan orang-orang yang berasal dari konteks 

Helenistik yang diperluas. Doktrin Allah Tritunggal, Jenson 

mengafirmasi perlu membela mekanisme terhadap pengembangan 

tersebut. Memungkinkan Gereja menemukan kekhasan kredo, dan 

mencegah konsep yang melawan Allah. 

Bagaimanapun, gereja tidak bisa mengabaikan konteks intelektual 

itu. Jika di satu sisi, untuk mempertahankan gagasan Allah Kristiani 

terhadap konsep-konsep keilahian lawan, tugas lain untuk memberikan 

“analisa metafisika Tritunggal Allah Alkitab”. Dengan kata lain, ini 

wajib menggunakan kategori filsafat untuk menjelaskan dengan tepat 
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apa kepercayaan Kristiani tentang Allah mereka, dan bagaimana 

membedakan mereka dari alternatif-alternatif. Paradoks, usaha untuk 

membedakan Kekristianian dan Helenisme untuk mengenal kategori-

kategori Helenis ke dalam diskusi Tritunggal. 

Doktrin Allah Tritunggal yang berpusat pada pengakuan bahwa 

Allah disebut oleh Kitab Suci, dan dengan kesaksian gereja. Dalam 

tradisi Ibrani, Allah diidentifikasi dengan peristiwa-peristiwa sejarah. 

Jenson mencatat beberapa teks-teks Perjanjian Lama mengidentifikasi 

Allah dengan mengacu pada tindakan ilahi dalam sejarah-seperti 

pembebasan Israel dari tahanan Mesir. Pola yang sama juga jelas dalam 

Perjanjian Baru: Allah diakui untuk diidentifikasi dengan mengacu pada 

peristiwa-peristiwa sejarah, terlebih kebangkitan Yesus Kristus. Allah 

hadir dalam relasi dengan Yesus Kristus yang adalah Allah? Dimana 

tuhan yang sedang kita bicarakan? Allah yang membangkitkan Kristus 

dari kematian. Seperti Jenson menempatkan, “dimana munculnya pola 

semantik pengggunaan “Allah” dan “Yesus Kristus” yang saling 

menetukan” adalah sangat penting dalam Perjanjian Baru. 

Jenson menemukan konsep personal Allah dari metafisika 

spekulatif. “Bapa, Putra dan Roh Kudus” adalah nama diri, dimana kita 

diminta untuk menggunakan dengan menyebut dan memanggil Allah. 

“Sarana linguistik identifikasi-nama diri, mengidentifikasi gambaran, 

atau kedua-adalah suatu keharusan agama. Doa-doa seperti 

permohonan lainnya dan pujian harus disebut. Allah Tritunggal adalah 

instrumen ketelitian teologi, yang memaksa kita untuk diskusi yang 

tepat tentang Allah.  

 

d. John Macquarrie 

John Macquarrie, penulis Anglo-Amerika 

dengan sumber Presbiterian tradisional 

Skotlandia, mendekati doktrin Allah Tritunggal 

dari perpektif eksistensial dalam Prinsip 

Teologi Kristiani (1966). Di sini Macquarrie 

memperdebatkan doktrin Allah Tritunggal 

“perlindungan dinamis sebagai lawan dari 

pengertian Allah yang statis.” Tetapi 

bagaimana bisa Allah yang dinamis secara 

bersamaan stabil? Permenungan Macquarrie 

dalam ketegangan ini menghantarnya pada 

John Macquarrie 

(1919-2007) 
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kesimpulan bahwa “jika Allah belum menyatakan diri-Nya sebagai 

Tritunggal, kita akan dipaksa untuk berpikir tentang Dia dalam 

berbagai cara. “Ia menyelidiki konsep dinamis Allah dengan tradisional 

Kristiani dalam cara berikut. 

1. Bapa harus dipahami sebagai Primordial Being. Dengan ini, kita 

maksudkan untuk memahami “tindakan utama atau energi 

melepaskan kondisi yang harus ada suatu apapun, sumber yang 

tidak hanya apa saja, tetapi semuanya menjadi mungkin.  

2. Putera ini harus dipahami sebagai Expressive Being. “Primordial 

Being”perlu menyatakan Being dirinya di dunia yang tidak dengan 

“mengalirkan ke luar melalui penyataan Being. Dalam pendekatan 

adopsi ini, Macquarrie mengambil ide Putera manusia dunia atau 

Logos, perantara Bapa dalam penciptaan dunia. Ia secara eksplisit 

berhubungan dengan Being Yesus Kristus: “Kekristianian percaya 

bahwa wujud Being Bapa memperoleh di atas segalanya dalam 

Being terbatas Yesus.” 

3. Roh Kudus dipahami sebagai Unitive Being, di dalamnya “adalah 

fungsi dari Roh untuk memelihara, meneguhkan dan diperlukan, 

memulihkan kesatuan Being dengan beings.” Tugas Roh untuk 

membaharui dan mengangkat ke tingkat yang lebih tinggi persatuan 

antara Allah dengan dunia. Ini mengarah kembali ke dalam 

kesatuan yang baru dan kaya dengan Being yang membiarkan 

mereka dalam tempat pertama. 

Ini akan menjadi jelas bahwa pendekatan Macquarrie benar-benar 

membantu, karena menghubungkan doktrin Allah Tritunggal dengan 

situasi eksistensial manusia. Namun kelemahannya menjadi nyata 

bahwa tampak secara artifisial terlibat dalam fungsi penugasan bagi 

pribadi Allah Tritunggal. Orang bertanya-tanya apa yang akan terjadi, 

jika Allah Tritunggal yang terjadi ada empat anggota; Mungkin 

Macquarrie akan merancang empat kategori Being untuk mengatasi 

situasi ini? Tetapi, ini adalah kelemahan pendekatan eksistensial secara 

umum, daripada pendekatan spesifik ini secara khusus. 

Ini juga menarik untuk dipertimbangkan apakah pendekatan 

Macquarrie dapat dianggap sebagai bentuk modalisme- secara khusus, 

fungsi modalisme yang kami uraikan sebelumnya (hlm. 329). 

Macquarrie menampilkan perdebatan bahwa doktrin Allah Tritunggal 

dilihat sebagai wahyu tiga mode Being dalam Allah.  
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Pendekatan Marcquarrie menerangkan dua kekuatan dan 

kelemahan pendekatan teologi eksistensial. Secara umum dapat 

dinyatakan sebagai berikut:  

Kekuatan pendekatan ini adalah bahwa hal ini memberikan 

tambahan kekuatan dimensi teologi Kristiani dengan menunjukkan 

cara-cara dimana teologi ini mungkin berkorelasi dengan struktur 

eksistensi manusia. Kelemahan pendekatan ini adalah, meskipun 

mampu meningkatkan eksistensi doktrin Kristiani yang ada, ini kurang 

bernilai dalam membangun doktrin-doktrin dalam tempat pertama. 

Setelah mempertimbangkan macam-macam pendekatan doktrin 

Allah Tritunggal, kita sekarang kembali mempertimbangkan perdebatan 

historis yang cukup penting dan teologis; yakni cara dimana Roh Kudus 

yang berhubungan dengan Putra. Perdebatan ini dikenal sebagai 

perdebatan filioque, dan dipertimbangkan sebagai berikut.  

Jadi apa yang dipikirkan Agustinus untuk ia lakukan dalam 

memahami peran Roh dalam cara ini? Jawabannya terletak dalam 

pengertian khas Roh sebagai "ikatan cinta" antara Bapa dan Putra. 

Agustinus mengembangkan ide hubungan dalam ke-Allahan, 

memperlihatkan bahwa pribadi-pribadi dari Allah Tritunggal 

ditetapkan oleh hubungan mereka satu sama lain. Roh itu dilihat 

sebagai hubungan cinta dan persekutuan antara Bapa dan Putra, 

hubungan yang Agustinus yakini sebagai dasar keempat Injil untuk 

menampilkan kesatuan dan tujuan dari Bapa dan Putra. 

Kita bisa meringkas akar perbedaan antara dua pendekatan 

sebagai berikut. 

1. Dalam bahasa Yunani tujuannya adalah untuk menjaga posisi unik 

Bapa sebagai satu-satunya sumber keilahian. Keduanya baik sang 

Putera maupun Roh berasal dari Bapa, meskipun dalam sikap yang 

berbeda namun sama-sama berperan. Keilahian mereka adalah 

dalam menjaga dan melindungi. Bagi orang Yunani, pendekatan 

Latin tampak untuk memperkenalkan kedua sumber keilahian 

dalam Ketuhanan, dan melemahkan perbedaan penting antara 

Putera dan Roh. Putera dan Roh dimengerti untuk memiliki peran 

yang berbeda, namun berperan melengkapi. Sedangkan tradisi Barat 

melihat Roh sebagai Roh Kristus. Memang, beberapa penulis 

modern dari tradisi ini, seperti penulis Rusia Vladimir Lossky, telah 

mengkritik pendekatan Barat. Dalam esai "Prosesi Roh Kudus", 

Lossky berpendapat bahwa pendekatan Barat yang pasti pribadi 
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Roh, penekanan mengarah kepada pribadi dan karya Kristus dan 

mengurangi Ketuhanan pada prinsip impersonal. 

2. Tujuan Latin adalah untuk memastikan bahwa Putera dan Roh 

secara memadai dibedakan dari satu dengan yang lain, namun 

terbukti saling berhubungan satu sama lain. Pendekatan yang sangat 

relasional dalam gagasan "pribadi" yang diadopsi membuatnya tak 

terelakkan bahwa Roh akan diperlakukan dengan cara demikian. 

Kepekaan terhadap posisi bahasa Yunani, kemudian penulis-penulis 

Latin yang menekankan bahwa mereka tidak menganggap 

mendekati pengandaian dua sumber keilahian dalam Ketuhanan. 

Hal ini diperjelas terutama oleh sidang Toledo XI: “Kami percaya 

bahwa Roh Kudus adalah pribadi ketiga dalam Allah Tritunggal. 

Adalah Allah yang satu dan setara dengan Allah Bapa dan Allah 

Putera dalam satu substansi dan satu kodrat”. Dalam konteks ini 

dapat diingat hasil konsili Lyons (1274) menyatakan bahwa "Roh 

Kudus berasal dari Bapa dan Putera, namun tidak dari asal-usul dua 

tetapi dari asal-usul satu".  

 

4. Rangkuman 

Gereja awali sesudah zaman para rasul sadar akan struktur 

trinitarian dari keselamatan Kristiani.Hal ini jelas, baik dari tulisan-

tulisan Ignatius dari Antiokhia maupun dari Surat I Clemens. Konteks 

paling penting untuk pengakuan iman trinitarian adalah upacara Baptis. 

Baik Didache maupun Yustinus memberi kesaksian tentang pengakuan 

trinitarian pada Baptis itu. Struktur mendasar Kredo berkembang dari 

pengakuan ini.  

Tak dapat disangkal lagi bahwa kosa kata (Allah Tritunggal) yang 

diasosiakan dengan doktrin Allah Tritunggal merupakan satu dari 

sekian kesulitan terbesar bagi para pelajar (mahasiwa). Frasa “tiga 

pribadi, satu substansi” sekurang-kurangnya bukanlah merupakan 

suatu frasa yang memberikan gambaran yang tepat (akan pribadi Allah 

Tritunggal). Bagaimana pun, cara yang paling efektif adalah dengan 

memahami makna dan pentingnya terminologi trinitaris tersebut. 

Tertulianus adalah seorang teolog yang memberikan argumen 

pertanggung jawaban yang khusus terhadap perkembangan terminolog 

Trinitaris tersebut. Menurut sebuah analisis, Tertulianus menemukan 

ada 509 kata benda baru, 284 kata sifat, dan 161 kata kerja di dalam 
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bahasa Latin. Tetapi nampaknya tidak semua dapat dipahami. Adalah 

mengejutkan bahwa ada kata-kata baru yang ia didapatkan ketika 

memfokuskan perhatiannya pada persoalan dogma Allah Tritunggal. 

Tiga dari kata-kata tersebut sangat penting. 

 

5. Glossarium 

• substantia: esensi 

• spiratio: penghembusan 

• generatio: penerusan 

• oikonomia: tata laksana 

• imanen: kekal abadi 

 

6. Tugas Terstruktur 

a. Diskusi Kelompok 

Berdasarkan pemahamanmu mengenai materi pembelajaran di 

atas, diskusikan jawaban pertanyaan di bawah ini bersama dengan 

tiga orang rekanmu. Buatlah presentasi untuk jawaban 

kelompokmu di depan kelas. 

1). Apa yang dimaksud “Perkembangan Historis Konsep Allah 

Tritunggal”? 

2). Apa tanggapanmu terhadap “Perkembangan Historis Konsep 

Allah Tritunggal”? 

3). Apa implementasi dari “Perkembangan Historis Konsep Allah 

Tritunggal”? 

 

 

b. Mempelajari Isi Buku 

Buatlah rangkuman buku: Gerald O”Collin, The Tripersonal God, 

London: Continuum, 2004, hlm. 85-182. Tugas dikerjakan secara 

pribadi dan dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. 

 

7. Tugas Mandiri 

Untuk meningkatkan pemahamanmu mengenai konsep 

“Perkembangan Historis Konsep Allah Tritunggal”, bacalah beberapa 

buku berikut ini. 

Alister E. McGrath, Christian Theology: An Introduction, London: 

Blackwell Publishing, 2011, hlm. 327-341. 
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Avery Dulles, Craft of Theology, New York: Crossroad, 1995, hlm. 105-

118. 

David F. Ford, The Modern Theologians, London: Blackwell Publisher, 

2001, hlm. 134-151. 

G.R. Evans, The Medieval Theologians, London: Blackwell Publisher, 2001, 

hlm. 187-200. 

 

8. Catatan (catatan pribadi/ soal untuk ditanyakan ke dosen atau 

didiskusikan / inspirasi-sumber penelitian) 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
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Perkuliahan Tatap Muka XIII-XIV 

ROH KUDUS 

 

1. Standar Kompetensi:Mahasiswa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. 

2. Capaian Pembelajaran:Mahasiswa memahami bahwa Roh Kudus 

adalah dominus et vivicantem.  

3. Uraian Materi Pembelajaran 

Bagian ketiga dari pengakuan iman Kristiani adalah tentang 

kepercayaan akan Roh Kudus, Allah dan pemberi hidup. Tanpa bagian 

ketiga ini, pengakuan iman tidak lengkap. Hidup yang berasal dari 

Bapa, diberikan kepada kita dalam Putera dan menjadi miliki kita oleh 

karena Roh Kudus yang bekerja melalui pelayanan Gereja. 

Pembicaraan mengenai misteri Roh kudus merupakan hal yang 

masih samar-samar dalam Perjanjian Baru. Hasil Konsili Konstantinopel 

381 mengakhiri keragu-raguan mengenai keberadaan dan peran Roh 

Kudus dalam hidup intra-trinitaris. 

 

3.1 Aku Percaya akan Roh Kudus 

Pneumatologi adalah ajaran tentang Roh 

Kudus. Ajaran ini berisi keterangan mengenai 

pribadi, hakekat, dan karya Roh Kudus. Dalam 

tradisi teologi Katolik, pneumatologi masuk 

dalam refleksi kristologis atau refleksi tentang 

Allah Tritunggal. Perbincangan mengenai Roh 

Kudus mendapat perhatian lebih banyak lagi 

karena perjumpaan yang intens antara Gereja 

Katolik dengan Gereja Reformasi dan Gereja 

Ortodoks. 

Gereja Katolik sendiri memberi perhatian lebih besar kepada 

Kristologi karena dalam Kristologi termuat juga teologi tentang Bapa 

dan Roh Kudus. Bukankah Kristus itu ”rahasia Allah” (Kol 2:2) sehingga 

mereka yang telah melihat Dia, telah melihat Bapa (bdk. Yoh 14:9)? 

Bukankah Roh Kudus adalah Roh Kristus (Gal 4:6) selain Roh Bapa 

(1Kor 2:10; bdk. juga Yoh 15:26) sehingga dirumuskan "Allah adalah 

Roh" (Yoh 4:24)? Dan bukankah Roh pula yang memampukan Yesus 

untuk menjadi Pengantara (bdk. Mat 4:16; Yoh 3:34)? 
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 Pernyataan tentang Roh Kudus ini tentu tidak lepas dari perdebatan 

yang terjadi selama hampir empat abad pertama dalam hidup Gereja. 

Kata “roh” dalam bahasa Ibrani adalah ruah atau dalam bahasa Yunani 

adalah pneuma yang berarti angin atau nafas. Arti berikutnya dari baik 

kata ruah atau pneuma adalah daya kekuatan yang ditemukan di dalam 

angin dan nafas dimana tidak pernah kita ketahui kemana perginya dan 

dari mana datangnya. Nafas adalah angin dalam manusia, yaitu daya 

dan vitalitas hidup. Karena hal ini, ruah menjadi sama artinya dengan 

nefesh, yakni jiwa dan nya, dan akhirnya berarti pula pusat kemauan dan 

tindakan manusia sehingga manusia disebut makhluk rohani karena 

manusia berakal-budi. Dalam konteks akal-budi ini, roh adalah daya 

kreatif.  

Kredo mengatakan bahwa Ia berbicara melalui para nabi. Jadi Roh 

Kudus bukan hanya Roh pencipta tetapi juga Roh yang berkarya dalam 

sejarah. Melalui Roh Kudus, Allah berbicara dan berkarya di dunia 

untuk mencapai tujuan eskatologisnya, yaitu Allah dalam segala dan 

segala ada dalam Allah. Dalam Perjanjian Lama, Roh berbicara dalam 

diri para nabi untuk mengungkapkan kehendak Allah, sedangkan 

dalam Perjanjian Baru, Yesus yang dipenuhi oleh Roh Kudus berkarya 

di bumi, bahkan Roh Kuduslah yang membangkitkan Yesus Kristus. 

Roh Kudus juga berkarya dalam diri jemaat sehingga mereka dapat 

mengakui bahwa Yesuslah Allah, Roh Kuduslah yang membuat para 

jemaat dapat melakukan karya pelayanan karena Dia-lah yang memberi 

berbagai karunia.  

 Roh Kudus adalah pribadi Allah 

dan bukan sekedar karunia impersonal. 

Ia adalah pribadi ketiga dalam 

Tritunggal. Kitab Kebijaksanaan 

Perjanjian Lama menunjukkan 

keberadaanNya dengan personifikasi 

Hikmat. Perjanjian Baru mengatakan bahwa Roh-lah yang mengeluh 

dan berdoa di dalam diri manusia dan Roh-lah yang membawa manusia 

kepada Allah. Ada perbedaan pandangan teologis Roh Kudus di Gereja 

Barat dan Gereja Timur. Yang menjadi masalah adalah istilah filioque. 

Perdebatan ini cukup seru dan berkepanjangan. Namun terlepas dari 

perdebatan tersebut, pemahaman tentang Roh Kudus digambarkan 

sebagai berikut: 1). Roh Kudus adalah sumber penciptaan. Roh Kudus 

itu bagian dari Allah dan berkarya dalam dunia ciptaan; 2). Roh Kudus 

REFLEKSI 
Di mana ada cinta kasih, 
di situ Roh Kudus 
berkarya dan karya 
Kristus menjadi nyata. 
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itu sumber rahmat. Ia berkarya di mana saja manusia mencari 

persahabatan dengan Allah. Melalui Roh Kudus, kita ada dalam Allah 

dan Allah ada dalam kita. Roh Kudus adalah prinsip hidup dan jiwa 

dari Gereja.   

 

3.2 Roh Kudus Dalam Pengalaman Kitab Suci 

3.2.1 Konteks Pengalaman 

a. Ruah 

Gambaran dari angin harus diingat bahwa Israel berbatasan dengan 

Laut Mediterania di sebelah barat dan padang pasir yang besar ke timur. 

Ketika angin bertiup dari timur, itu dialami sebagai kabut pasir halus 

yang menghanguskan tanaman dan mengeringkan tanah. Cerita 

perjalanan “angin ini berbicara tentang kekuatan yang luar biasa. 

Bahkan cahaya matahari dilenyapkan oleh badai pasir yang dibawa oleh 

angin. Angin ini dilihat oleh para penulis Alkitab sebagai model untuk 

cara di mana Allah menunjukkan keterbatasan dan kefanaan penciptaan 

(lih. Yes 40:7). Sama seperti angin timur, seperti Sirocco Arab, 

menghancurkan tanaman dan rumput, sehingga Allah dipahami untuk 

menghancurkan kesombongan manusia (lih. Mzm 103:15-18; Yer 4:11). 

Sama seperti tanaman mata air, segar dan hijau, hanya untuk layu 

sebelum ledakan angin gurun yang panas, kerajaan manusia berjaya 

hanya untuk jatuh di hadapan wajah Allah. Kefanaan prestasi manusia 

terlihat ketika “nafas Allah” memukul mereka yang. Hanya Allah 

sendiri adalah kekal, dan semua yang lainnya adalah dalam 

ketidaktetapan dan perubahan. Rumput layu dan bunga rontok, tetapi 

sabda Tuhan tetap kokoh untuk selama-lamanya. 

Angin barat memiliki sifat lain. Dalam musim dingin, angin barat 

dan barat daya membawa hujan ke tanah yang kering, seperti mereka 

meniupnya dari laut. Dalam musim panas, angin barat tidak memberi 

hujan tetapi kesejukan. Kehebatan panasnya padang gurun diredakan 

melalui angin dingin yang berhembus. Angin ini membawa kesegaran 

dan pengharapan dengan membasahi tanah yang kering dan 

menyejukkan panasnya siang hari, begitu juga Tuhan memahami untuk 

menyegarkan kebutuhan spiritual manusia (lih. Hos 6:3). 

Ide ruah menyampaikan baik kekuatan dan tujuan penebusan 

Allah. Gambaran dari roh sebagai kekuatan penebusan yang mungkin 

dinyatakan dalam bentuk yang paling signifikan di catatan eksodus dari 

Mesir di mana angin kuat membagi Laut Merah (Kel 14:21). Ide ruah 
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menyampaikan wawasan mendasar bahwa Allah adalah Dia yang 

memberi hidup, bahkan Dia juga mampu membawa orang mati hidup 

kembali. Dengan demikian penting untuk dicatat bahwa ruah sering 

dikaitkan dengan karya Tuhan dalam penciptaan (Kej 1:2; Ayub 26:12-

13; 33:4; Mzm 104:27-31). 

 

b. nefesy 

Ide roh dikaitkan dengan kehidupan. Ketika Allah menciptakan 

Adam, Allah meniupkan kepadanya nafas kehidupan, sehingga ia 

menjadi makhluk yang hidup (Kej 2:7). Perbedaan mendasar antara 

hidup dan manusia mati adalah sosok yang bernafas dan yang tidak. 

Hal ini menyebabkan ide bahwa kehidupan itu tergantung pada napas. 

Allah adalah Ia yang bernafas nafas kehidupan ke dalam kulit kosong 

dan membawa mereka ke kehidupan. Tuhan membawa Adam untuk 

hidup dengan menghembuskan napas ke dalam dirinya. Pandangan 

terkenal dari lembah tulang kering (Yeh 37:1-14) juga menggambarkan 

hal ini: dapatkah tulang-tulang kering itu hidup? Tulang hanya datang 

untuk hidup ketika napas masuk ke dalam mereka (Yeh 37:9-10).   

 

c. kharis 

Istilah teknis "karisma" mengacu pada "mengisi seorang individu 

dengan Roh Allah", dimana orang tersebut diaktifkan untuk melakukan 

tugas-tugas yang tidak mungkin. Karunia hikmat sering digambarkan 

sebagai konsekuensi dari anugerah roh (Kej 41:38-9; Kel 28:3; 35:31; Ul 

34:9). Perjanjian Lama mengaitkan roh dengan karunia kepemimpinan 

atau kecakapan militer (Hak 14:6,19; 15:14,5).  

Perjanjian Lama tidak menawarkan banyak di jalan klarifikasi 

mengenai cara di mana para nabi terinspirasi, dibimbing, atau 

dimotivasi oleh Roh Kudus. Dalam era pra-pembuangan, nubuatan 

sering dikaitkan dengan pengalaman kegembiraan akan Allah (1Sam 

10:6; 19:24). Aktivitas nubuatan secara bertahap terkait dengan pesan 

daripada perilaku nabi. Mandat nabi bersandar pada kehadiran roh (Yes 

61:1; Yeh 2: 1-2; Mi 3: 8; Za 7:12).  

 

3.2.2 Dalam Perjanjian Lama 

Perjanjian Lama menggunakan dua ungkapan, yakni: Roh Yahwe 

atau Roh Allah (Elohim). Roh tersebut adalah daya yang mempengaruhi 

hidup manusia. Ungkapan Roh Allah bersifat netral. Namun, ungkapan 



 

142 

 

Roh Yahwe mengandung makna: daya yang menunjukkan Yahwe 

sebagai penyelamat dan hakim.  

Roh Yahwe membangkitkan roh kenabian (Bil 11:17, 1Taw 12:18; Yes 

61:1; Mi 3:8; Yeh 2:2); Za 7:12). Seorang nabi adalah dia yang dipenuhi 

oleh kuasa Roh Yahwe (Hos 9:7). Pada zaman messianis, pencurahan 

Roh Yahwe menyebabkan bangsa Israel akan memiliki karunia kenabian 

(Yoel 3:1-2). Tanda kehadiran roh kenabian pada masa awali para nabi 

terlihat dalam ibadat yang dilakukan oleh anak-anak nabi (1Sam 10:6,10; 

19:20,23). Roh menggerakkan Elia untuk membela Allah yang hidup 

(1Raj 18:12; 2Raj 2:16). 

Roh Yahwe membangkitkan kharisma: hakim-hakim (Hak 3:10; 

11:29), raja-raja (1Sam 11:6; 16:13), secara khusus raja mesianis (Yes 11:2), 

hamba Yahwe (Yes 42:1), atau orang bijaksana (Ayb 32:8; Ams 1:23). Roh 

memberikan kepada mereka karunia yang menyertai jabatan atau kuasa 

mereka sehingga mereka dapat menampilkan kuasa yang melebihi 

manusia biasa. 

Perjanjian Lama sudah memasuki kesadaran bahwa Roh kudus 

adalah hypostasis bukanlah sebagai pribadi, melainkan dalam pengertian 

Roh sebagai sumber hakiki dari daya dan aktivitas ilahi. Roh adalah 

daya kreatif/pencipta dari Yahwe (Kej 1:2; Ayb 33:4). Roh adalah daya 

ilahi (Yeh 1:12; 10:17). Daya itu merupakan kekuatan yang 

menyelamatkan dari Yahwe (Za 4:6). Roh merupakan tanda kehadiran 

dan penyertaan Allah di dunia (Mzm 139:7; Keb 1:7; Yes 63:10; Hag 2:5). 

Roh Kudus merupakan Roh Yahwe yang Kudus (Mzm 51:9; Yes 63:10) 

atau Roh Yahwe yang baik (Neh 9:20; Mzm 143:10). 

Akhir kata, Perjanjian Lama menampilkan “Roh”, yang arti 

semulanya berarti hembusan angin atau hembusan nafas, sebagai entitas 

dinamis ilahi yang mewujudnyatakan karya Allah: yang menciptakan, 

yang menyelamatkan, yang memberi daya hikmat kekuasaan, atau yang 

menghukum.  “Roh” dalam Perjanjian Lama masih bersifat impersonal. 

Sifat kontras “Roh” terhadap kedagingan sama seperti “El” dengan 

manusia (Yes 31:3), yang bersifat: lemah, dapat mati, dapat hancur atau 

mempunyai elemen keberdosaan. 

 

3.2.3 Dalam Injil Sinoptik: Matius dan Markus 

Perjanjian Baru menggunakan kata pneuma yang kurang lebih 

artinya sama seperti hembusan nafas atau gerakan angin dalam kata 

ruah untuk menyebut “roh”. Roh ini adalah prinsip kehidupan yang 
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meninggalkan manusia pada saat kematian (Mat 27:50). Roh ini 

menempatkan Yesus di padang gurun (Mrk 1:12). Dengan daya Roh ini 

Yesus mengusir si Jahat (Mat 12:28; Luk 11:20). Keberadaannya 

berlawanan dengan keberadaan kedagingan yang bersifat lemah (Mat 

26:41; Mrk 14:38). Dalam konteks kedua ayat tersebut, Roh merupakan 

pendorong terwujudnya tindakan baik dan yang menjauhkan manusia 

dari kecenderungannya yang jahat. Arti “Roh” seperti demikian 

menunjukkan kebaruan Perjanjian Baru, bila dibandingkan dengan 

artinya dalam Perjanjian Lama.  

Kebaruan itu ditunjukkan secara konkret dalam peristiwa Yesus. 

Penggunaan arti “Roh” Perjanjian Lama ditujukan kepada Yesus. 

a. Kehadiran Roh dalam pembaptisan Yesus (Mat 3:13-17; Mrk 1:9-11) 

adalah pernyataan ke-Mesias-an Yesus (bdk. Yes 11:1).  

b. Maria mengandung karena kuasa Roh Kudus menunjukkan daya/ 

kuasa “Allah yang menyelamatkan” seperti yang dikisahkan dalam 

Perjanjian Lama. 

c. Kesanggupan para murid untuk menjadi saksi Yesus disebabkan oleh 

karunia Roh (Mat 24:20; Mrk 13:11). 

d. Baptisan Yohanes Pembaptis adalah baptis pertobatan, sedangkan 

baptis Yesus adalah baptis Roh (Mat 3:11) yang menjadi awal hidup 

baru orang Kristiani. Dibaptis dalam Roh dan api menurut Mrk 1:8 

merujuk ke peristiwa Pentakosta. 

 

3.2.4 Dalam Tulisan Lukas: Injil Lukas dan Kisah Para Rasul 

Injil Lukas dan Kisah Para Rasul menjadikan “Roh Kudus” sebagai 

penggerak utama pewartaan Kristiani berkenaan dengan peristiwa 

Yesus Kristus (Luk 4:1,14). Roh merupakan prinsip hidup atau 

penggerak sikap batin manusia terhadap Allah (Luk 1:47, 80; 8:55; 23:46; 

Kis 7:59). Roh menyingkap misteri Allah (Luk 1:41,67: Kis 11:28; 13:9). 

Kebaruan Lukas adalah bahwa Gereja menerima Roh (Luk 24:49; Kis 

2:33). Perubahan hidup para murid karena hadirnya Roh Kudus (Kis 2:3) 

menjadi awal dari hidup Gereja sehingga perkembangan Gereja dalam 

Kisah Para Rasul merupakan hasil karya Roh Kudus. Dalam hidup 

Gereja, Roh memberikan aneka karunia bagi kepentingan 

pengembangan Jemaat (Kis 2:3; 10:47; 11:17; 15:8), karena itu Roh 

dikaruniakan bukan untuk pemimpin saja, melainkan untuk seluruh 

umat beriman. Sebagaimana dalam Perjanjian Lama, Roh yang 

dinyatakan oleh Kisah Para Rasul merupakan Roh yang berdaya gerak 
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yang membuat para murid berani menjadi saksi Yesus. Roh 

memberikan hikmat (Kis 6:3), iman (Kis 6:5), keberanian (Kis 9:31), dan 

kegembiraan (Kis 13:52).  

 

3.2.5 Dalam Surat-surat Paulus 

Paulus mengalami Yesus sebagai Yesus yang sudah bangkit. Karena 

itu, pemahaman Paulus terhadap kehadiran Roh berhubungan dengan 

peristiwa sengsara-wafat-kebangkitan Yesus, yakni: misteri Paskah 

(1Tim 3:16). Sebagai buah dari pengalaman kebangkitan, seperti dalam 

Mat 28:19, Paulus juga menyebutkan keberadaan Bapa, Putera dan Roh 

Kudus (2Kor 13:13). Paulus mengkontraskan antara Perjanjian Lama 

(2Kor 3:6) yang bersifat kedagingan dan  Perjanjian Baru (2Kor 3:8) yang 

bersifat “Roh”. Hidup Kristiani adalah hidup yang menghasilkan buah-

buah Roh: “kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, 

kebaikan, kesetiaan, kelemah-lembutan, penguasaan diri” (Gal 5:22-23).   

Paulus menujukan “Roh” Perjanjian Lama yang bersifat daya 

pencipta dan daya pemberi hidup kepada Yesus yang bangkit yang 

menjadi “kepala” dari Gereja yang adalah “Tubuh Kristus” (1Kor 12:13; 

1Kor 15:35-50). Karena kesatuan Tubuh Kristus, setiap orang Kristiani 

merupakan Bait Roh Kudus (Rom 8:9; 1Kor 3:16).  

 

3.2.6 Dalam tulisan Yohanes 

Tulisan Yohanes menekankan kontras antara hidup dalam Roh dan 

hidup dalam kuasa kedagingan. Hidup dalam Roh berarti hidup setia 

kepada Yesus karena Yesus adalah pernyataan diri Allah yang adalah 

Roh dan kehidupan (Yoh 6:63). Roh Kudus adalah Roh Yesus (1Yoh 

3:24; 4:13) yang menjadi azas dasar hidup orang Kristiani (Yoh 7:38). 

Karena itu, seperti dalam Kej 2:7, Yesus yang bangkit juga 

menghembuskan Roh Kudus kepada para murid. 

 

3.3 Perdebatan Keilahian Roh Kudus 

3.3.1 Sebelum Konsili Nikea 

Montanus penulis abad kedua; yang dikenal telah aktif selama 

periode 135-175, adalah contoh dari seorang teolog yang berkarya di 

periode awal gereja yang berfokus pada aktivitas Roh. Ide Montanus 

dikenal terutama melalui tulisan-tulisan para kritikus, dengan hasil 

bahwa pemahaman kita tentang Montanisme dapat agak terdistorsi. 

Namun, jelas bahwa Montanus meletakkan penekanan pada aktivitas 
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Roh Kudus yang tetap aktif sampai hari ini yang diwujudkan melalui 

visiun dan nubuat kenabian.  

Jarangnya diskusi yang luas tentang peran Roh Kudus dalam tiga 

abad pertama mencerminkan fakta bahwa perdebatan teologis berpusat 

di tempat lain. Para penulis patristik Yunani memiliki, dalam 

pandangan mereka, hal yang lebih penting untuk dilakukan daripada 

khawatir tentang Roh, ketika perdebatan politik dan Kristologi penting 

yang berkecamuk di sekitar mereka. Hal ini dibuat oleh penulis abad 

keempat Amphilochius dari Ikonium, yang menunjukkan bahwa 

kontroversi Arianisme pertama kali harus diselesaikan sebelum diskusi 

serius mengenai status Roh Kudus berlangsung. Pengembangan teologis 

dari gereja awali umumnya sebuah respon terhadap debat publik; 

pernah terjadi perdebatan serius berlangsung, klarifikasi doktrinal 

adalah hasil yang tak terelakkan. Perdebatan tersebut awalnya berpusat 

pada sekelompok penulis yang dikenal sebagai pneumatomachoi atau 

"lawan roh", yang dipimpin oleh Eustathius dari Sebaste. Penulis ini 

berpendapat bahwa baik orang maupun karya roh itu harus dianggap 

memiliki status atau sifat seseorang ilahi. Menanggapi hal ini, penulis 

seperti Athanasius dan Basilius dari Kaisarea membuat seruan akan 

rumusan yang saat itu telah diterima secara universal untuk 

pembaptisan. 

 

3.4.2 Konsili Konstantinopel dan Diskusi yang Mengikutinya 

Sejak zaman Perjanjian Baru (Mat 28:18-20), orang Kristiani dibaptis 

dalam nama "Bapa, Putra, dan Roh Kudus". Athanasius berpendapat 

bahwa hal ini memiliki implikasi penting untuk memahami status 

Pribadi dari Roh Kudus. Dalam suratnya kepada Serapion, Athanasius 

menyatakan bahwa rumusan baptisan jelas menunjuk Roh keilahian 

sama dengan Bapa dan Anak. Argumen ini akhirnya menang. 

Namun, penulis patristik ragu-ragu untuk berbicara secara terbuka 

tentang Roh sebagai "Allah" meskipun Basilius dari Kaisarea dalam 

risalahnya akan Roh Kudus (374-375) membicarakannya secara panjang 

lebar. Bahkan sampai 380, Gregorius dari Nazianze mengakui bahwa 

banyak teolog Kristiani Ortodoks tidak yakin apakah untuk 

membicarakan tentang Roh Kudus "sebagai aktivitas, sebagai pencipta, 

atau sebagai Tuhan."  Perhatian ini dapat dilihat dalam laporan akhir 

dari doktrin Roh Kudus yang dirumuskan oleh pertemuan di 

Konstantinopel di 381. Roh itu diuraikan di sini, bukan sebagai "Tuhan," 
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tetapi sebagai "Allah dan pemberi kehidupan, yang hasil dari Bapa, dan 

disembah dan dimuliakan dengan Bapa dan Anak". Bahasa ini tegas; 

Roh adalah diperlakukan sebagai yang memiliki keilahian yang sama 

dan kedudukan sebagai Bapa dan Anak, bahkan jika istilah "Allah" tidak 

boleh digunakan secara eksplisit. Hubungan yang tepat dari Roh pada 

Bapa dan Anak kemudian akan menjadi item perdebatan dalam dirinya 

sendiri, sebagai indikasi kontroversi filioque. 

Dalam pertimbangan berikut tampaknya telah ada dari penentuan 

yang penting dalam membangun keilahian Roh Kudus selama abad 

keempat nanti. Pertama, Gregorius dari Nazianze menekankan, Alkitab 

telah menerapkan semua judul dari Allah pada Roh, dengan 

pengecualian "generatio." Gregorius menarik perhatian khusus pada 

penggunaan kata "suci" untuk merujuk pada Roh, dengan alasan bahwa 

kekudusan ini tidak menimbulkan dari sumber eksternal, tetapi adalah 

konsekuensi langsung dari sifat Roh. Semangat itu harus dianggap 

sebagai Pribadi yang menyucikan, daripada orang yang membutuhkan 

untuk disucikan. 

Kedua, fungsi yang spesifik untuk Roh Kudus menetapkan keilahian 

Roh. Didimus si Buta (398) adalah salah satu dari banyak penulis yang 

menunjukkan bahwa Roh bertanggung jawab untuk menciptakan, 

memperbaharui, dan pengudusan makhluk Allah. Namun bagaimana 

bisa satu makhluk membarui atau menyucikan makhluk lain? Hanya 

jika Roh itu adalah ilahi yang bisa merasakan dibuat dari fungsi-fungsi 

ini. Jika Roh Kudus menjalankan fungsi yang spesifik kepada Allah, ia 

harus mengikuti bahwa Roh Kudus berbagi dalam sifat ilahi. Hal ini 

dinyatakan dengan kejelasan tertentu oleh Basilius dari Kaisarea:  

Semua yang ada didalamnya membutuhkan pengudusan dalam 

gilirannya pada Roh; semua orang mencari Dia yang hidup 

dengan kebajikan, untuk menyegarkan napas mereka dan 

datang untuk membantu mereka dalam mengejar akhir 

kodratnya dan akhir yang pantas. Mampu menyempurnakan 

orang lain, semangat dirinya tidak memiliki apa-apa. Dia bukan 

makhluk yang membutuhkan untuk memulihkan kekuatannya, 

tetapi dirinya menyediakan hidup ... Jiwa di mana Roh berdiam, 

diterangi oleh Roh, sendiri menjadi spiritual dan memancarkan 

kasih karunia mereka kepada orang lain. Dari sini muncul 

ramalan masa depan, pemahaman misteri, ketakutan dari apa 

yang tersembunyi, berbagi karunia rahmat, warga surgawi, 
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tempat di paduan suara malaikat, sukacita tanpa akhir, taat 

pada Tuhan, yang dibuat seperti Allah dan - yang terbesar dari 

mereka semua - yang dibuat Allah.  

Bagi Basilius, Roh membuat makhluk baik untuk menjadi seperti Allah 

dan menjadi Allah - dan hanya satu yang ilahi dapat membawa ini. 

Ketiga, referensi untuk Roh dalam rumus baptis menjadi pernyataan 

Gereja untuk keilahian roh. Baptisan berlangsung dalam nama "Bapa, 

Putra, dan Roh Kudus" (Mat 28:17-20). Athanasius berpendapat bahwa 

rumusan ini dibangun terdekat dari hubungan antara tiga pribadi Allah 

Tritunggal, sehingga mustahil untuk menunjukkan bahwa Bapa dan 

Putra bersama dalam substansi Ketuhanan, sementara Roh itu dalam 

substansi yang lain-. Dalam cara yang sama, Basilius dari Kaisarea 

berpendapat bahwa rumusan pembaptisan jelas menyatakan 

ketidakterpisahan antara Bapa, Putra dan Roh.  

Pengakuan keilahian penuh akan Roh sehingga berlangsung pada 

tahap yang relatif terlambat dalam perkembangan teologi patristik. 

Dalam hal kemajuan logis dari doktrin, dapat dilihat dari urutan sejarah 

berikut: Tahap 1 Pengakuan keilahian penuh Yesus Kristus, Tahap 2 

Pengakuan keilahian penuh Roh, Tahap 3 Perumusan definitif dari 

doktrin Allah Tritunggal, menanamkan dan mengklarifikasi wawasan  

dan menentukan hubungan timbal balik mereka.   

Pengembangan berurutan ini diakui oleh Gregorius dari Nazianze, 

yang menunjuk ke sebuah kemajuan bertahap dalam klarifikasi dan 

pemahaman tentang misteri wahyu Tuhan dalam perjalanan waktu. Itu, 

menurutnya, tidak mungkin menangani pertanyaan tentang keilahian 

Roh sampai masalah keilahian Kristus telah diselesaikan. Perjanjian 

Lama telah memberitakan Bapa secara terbuka dan Putra lebih samar-

samar. Perjanjian Baru mengungkapkan Putra, dan menunjukkan 

keilahian Roh Kudus. Sekarang Roh berdiam di dalam kita, dan akan 

terlihat lebih jelas kepada kita. Itu tidak tepat untuk memberitakan 

Putra secara terbuka, sedangkan keilahian Bapa belum diakui. Juga 

tidak tepat untuk menerima Roh Kudus sebelum (keilahian) Anak telah 

diakui... Sebaliknya, dengan kemajuan bertahap dan... kenaikan 

sebagian, kita harus bergerak maju dan meningkat dalam kejelasan, 

sehingga cahaya dari Allah Tritunggal bersinar. 
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3.5 Roh Kudus dalam Pandangan Patristik 

a. Agustinus dari Hippo 

Agustinus telah menjadi Kristiani sebagian melalui pengaruh Marius 

Victorinus, yang mempunyai latar belakang bukan-kristiani sebelum 

dibaptis. Victorinus memiliki pendekatan yang berbeda untuk peran 

Roh, seperti yang dapat dilihat dari sebuah himne yang telah menulis: 

Tolonglah kami, Ya Roh Kudus, pemersatu bapa dan Putera; 

Ketika Engkau beristirahat, Engkau adalah Sang Bapa, ketika 

Engkau berkarya, Sang Putera; Dalam kesatuan semuanya itu, 

Engkau adalah Roh Kudus.  

Meskipun teologi bagian ini tampaknya terpengaruh modalisisme, ide 

yang sangat penting adalah tetap menyatakan: bahwa roh adalah 

"Penyatu Bapa dan Putera". 

Agustinus mengambil ide ini dan mengembangkannya dalam 

bukunya Mengenai Trinitas. Agustinus menekankan pada kekhasan roh; 

roh adalah apa yang umum bagi Bapa dan Putera. Bapa hanya Bapa dari 

Putra, dan Putra hanya Putera dari Bapa; Roh, bagaimanapun, adalah 

semangat dari kedua Bapa dan Putera, mengikat mereka bersama-sama 

dalam sebuah ikatan cinta. Dalam diskusi di titik ini, Agustinus 

mengakui bahwa Alkitab tidak secara eksplisit menyatakan bahwa Roh 

Kudus adalah kasih. Namun, bahwa dalam Allah adalah kasih, dan Roh 

adalah Allah, tampaknya mengikuti secara alami bahwa Roh Kudus 

adalah kasih. 

Alkitab mengajarkan kita bahwa ia adalah Roh tak satu pun 

dari Bapa sendiri maupun Putera saja, tetapi dari keduanya; 

dan ini menunjukkan kepada kita bahwa Bapa dan Putera 

saling mengasihi satu dan yang lainnya... Namun Alkitab tidak 

mengatakan: "Roh Kudus adalah kasih" Jika demikian, banyak 

dari penyelidikan kami yang telah diberikan menjadi tidak 

perlu. Alkitab memang mengatakan: "Allah adalah kasih" 

(1Yoh 4:8,16); dan membuat kita bertanya apakah Allah Bapa, 

atau Allah Putera, atau Allah Roh Kudus, atau Tuhan Allah 

Tritunggal sendiri, yang adalah kasih. 

Pembelaan Agustinus tentang identifikasi Roh Kudus dan kasih 

didasarkan pada argumen yang kompleks, yang dapat ditetapkan 

sebagai berikut. Kita dapat menemukan otoritas untuk memanggil Roh 

Kudus "Kasih" dengan pemeriksaan yang cermat dari bahasa rasul 
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Yohanes (1Yoh 4:7,19). Dalam apa yang ada berikut, kami menawarkan 

parafrase argumen Agustinus, menjaga banyak frase aslinya. 

Setelah mengatakan "Yang terkasih, marilah kita saling 

mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah," ia melanjutkan 

untuk menambahkan, "dan setiap orang yang mencintai lahir 

dari Allah;. dia yang tidak mencintai belum mengenal Allah, 

karena Allah adalah kasih" Ini membuatnya jelas bahwa kasih 

yang dia sebut "Allah" adalah kasih yang sama yang ia telah 

katakan "dari Allah". Kasih, maka, adalah Allah dari Allah. 

Tapi karena Putera yang lahir dari Allah Bapa dan hasil Roh 

dari Allah Bapa, kita harus bertanya yang mana yang harus 

kita terapkan dengan perkataan ini bahwa Allah adalah kasih. 

Hanya Bapa adalah Allah tanpa berasal "dari Allah"; sehingga 

kasih yang adalah Allah dan "dari Allah" sebaiknya Putera atau 

Roh Kudus. 

 

Sekarang yang berikut penulis mengacu pada kasih dari Allah-

tidak oleh yang kita kasihi, tapi oleh yang mana "dia mengasihi 

kita, dan mengutus Anak-Nya sebagai pendamaian bagi dosa-

dosa kita" (1Yoh 4:10); dan dengan ini dia mendasarkan nasihat 

kepada kita untuk mengasihi satu sama lain, sehingga Allah 

diam di dalam kita, karena Allah adalah kasih. Dan ada berikut 

sekaligus, dirancang untuk mengekspresikan masalah ini lebih 

jelas, kata: "Dengan ini kita tahu bahwa kita tinggal di dalam 

Dia, dan Dia di dalam kita, karena ia telah memberi kita Roh-

Nya" Jadi itu adalah Roh Kudus, dari siapa ia telah memberi 

kita, yang membuat kita diam di dalam Allah dan Allah di 

dalam kita. Tapi itu adalah efek dari kasih. Roh Kudus sendiri 

karena itu adalah Allah yang adalah kasih. 

Ide ini dari Roh sebagai "Pengikat Kasih" 

memiliki implikasi penting bagi ajaran 

Agustinus dari Roh Kudus dan 

ajarannya tentang Gereja. Kami akan 

mengeksplorasi bentuk dari bab berikut; 

diskusi surat manfaat pada tahap awal 

ini. 

Agustinus menganggap roh sebagai ikatan persatuan antara Bapa 

dan Putera di satu sisi, dan antara Allah dan yang percaya pada-Nya di 

REFLEKSI 

Roh Kudus menempa 

ikatan persatuan antara 

orang percaya, di mana 

kesatuan Gereja akhirnya 

tergantung. 
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sisi yang lain. Roh adalah karunia yang diberikan oleh Allah, yang 

menyatukan orang-orang percaya baik kepada Allah dan orang percaya 

lainnya. Gereja adalah "bait Roh Kudus", di mana Roh Kudus berdiam. 

Semangat yang sama yang mengikat bersama-sama dengan Bapa dan 

Putera dalam kesatuan Keallahan juga mengikat bersama-sama orang 

percaya dalam kesatuan Gereja. 

 

b. Cyrillus dari Alexandria 

Penulis abad kelima Cyrilus dari Alexandria adalah salah satu dari 

banyak tokoh yang menekankan peran Roh dalam membawa kesatuan 

dalam Gereja. 

Kita semua yang telah menerima semangat yang satu dan sama, 

yaitu, Roh Kudus, yang dalam arti bergabung bersama dengan 

satu sama lain dan dengan Allah ... hanya sebagai kekuatan 

daging suci Kristus yang menyatukan orang yang berdiam 

dalam satu tubuh, saya berpikir bahwa, dalam banyak cara yang 

sama, satu dan semangat tak terbagi dari Allah, yang diam di 

dalam kita semua, membawa kita semua ke dalam kesatuan 

spiritual. 

 

3.5 Roh Kudus sebagai Tuhan dan Yang Menghidupkan 

3.5.1 Fungsi Roh Kudus 

Tradisi Kristiani umumnya memahami pekerjaan Roh Kudus untuk 

fokus pada tiga bidang: wahyu, keselamatan, dan kehidupan Kristiani. 

Dalam berikut ini, kita akan memberikan indikasi singkat tentang 

kekayaan pemahaman Kristiani akan peran Roh di masing-masing tiga 

bidang tersebut. 

 

3.5.2 Wahyu 

Ada pengakuan luas tentang peran penting dari Roh dalam 

kaitannya dengan buatan dari Allah yang diketahui umat manusia. 

Ireneus menulis tentang "Roh Kudus, melalui siapa para nabi bernubuat, 

dan leluhur kita belajar dari Allah dan orang benar yang dipimpin di 

jalan keadilan." Demikian pula, pada tahun 1536 komentarnya tentang 

Injil, Martin Bucer berpendapat bahwa wahyu tidak dapat terjadi tanpa 

bantuan dari Roh Allah: 

Sebelum kita percaya pada Tuhan dan terinspirasi oleh Roh 

Kudus, kita tidak rohani dan untuk alasan itu kami benar-benar 
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tidak dapat memahami apa pun yang berkaitan dengan Allah. 

Jadi semua kebijaksanaan dan kebenaran yang kita miliki tanpa 

adanya Roh Kudus adalah kegelapan dan bayang-bayang 

kematian. 

Tugas Roh Kudus adalah menuntun kita pada kebenaran Allah; tanpa 

Roh itu, kebenaran sulit dipahami. 

Peran Roh dalam kaitannya dengan sumber teologis yang paling 

penting dari tradisi Kristiani adalah sangat penting. Doktrin "inspirasi 

dari Kitab Suci" menegaskan bahwa Alkitab memiliki otoritas yang 

diberikan Tuhan berdasarkan asal-usulnya. Doktrin ini, dalam berbagai 

bentuk, adalah tradisi umum Kekristianian, dan memiliki asal-usul 

dalam Alkitab itu sendiri, terutama penegasan bahwa "setiap kitab suci 

adalah nafas Allah" (1Tim 3:16). Dalam teologi Protestan, namun, 

doktrin inspirasi Alkitab menyajikan tambahan tujuan-yang bersikeras 

pada keunggulan kitab suci atas gereja. Sedangkan penulis Katolik 

menunjukkan bahwa pembentukan kanon kitab suci itu menunjukkan 

otoritas gereja atas kitab suci, penulis Protestan berpendapat bahwa 

gereja hanya mengakui otoritas yang sudah ada dalam Kitab Suci itu 

sendiri. Pengakuan Galia (1559) menggambarkan hal ini dengan baik. 

Kita tahu buku ini menjadi kanon, dan aturan keyakinan iman 

kita, tidak begitu banyak oleh kesepakatan umum dan 

persetujuan dari gereja, seperti dengan kesaksian dan batin 

persuasi dari roh kudus, yang memungkinkan kita untuk 

membedakan mereka dari gerejawi lainnya buku yang, 

bagaimanapun berguna, tidak pernah bisa menjadi dasar untuk 

setiap artikel iman. 

Namun tidak hanya wahyu Allah yang terkait dengan pekerjaan roh; 

Semangat ini juga secara luas dianggap sebagai yang terlibat dalam 

respons manusia terhadap wahyu itu. Kebanyakan teolog Kristiani telah 

menganggap iman itu sendiri sebagai hasil dari karya Roh Kudus. John 

Calvin adalah salah satu penulis yang menarik perhatian pada peran 

penting dari Roh dalam mengungkap kebenaran Allah dan menerapkan 

atau memeteraikan kebenaran ini kepada umat manusia. 

Sekarang kita akan memiliki definisi yang tepat dari iman jika 

kita mengatakan bahwa itu adalah pengetahuan yang mantap 

dan tertentu dari kebajikan ilahi terhadap kita, yang didirikan 

pada kebenaran janji hati Allah dalam Kristus, dan keduanya 
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mengungkapkan pikiran kita dan termaterai di dalam hati kita 

oleh Roh Kudus. 

 

3.5.3 Keselamatan 

      Kami telah mencatat bagaimana penulis patristik membenarkan 

keilahian Roh dengan mengacu pada fungsi Roh. Banyak fungsi yang 

berhubungan langsung dengan doktrin keselamatan; misalnya, dari 

semangat dalam pengudusan, membuat manusia seperti Allah, dan 

pengilahian. Titik ini sangat penting dalam Gereja kristiani timur; 

konsep Barat keselamatan yang cenderung relasional daripada 

ontologis. 

 

3.5.4 Hidup Kristiani 

Untuk banyak penulis, Roh Kudus berperan sangat penting dalam 

kaitannya dengan kehidupan kristiani, baik individu dan kehidupan 

kelompok. Ada perbedaan pandangan teologis Roh Kudus di Gereja 

Barat dan Gereja Timur. Yang menjadi masalah adalah istilah filioque. 

Perdebatan ini cukup seru dan berkepanjangan. Namun terlepas dari 

perdebatan tersebut, pemahaman tentang Roh Kudus dapat 

digambarkan sebagai berikut; 

1. Roh Kudus adalah sumber penciptaan. Roh Kudus itu bagian 

dari Allah dan berkarya dalam dunia ciptaan. 

2. Roh Kudus itu sumber rahmat. Ia berkarya di mana saja manusia 

mencari persahabatan dengan Allah. Melalui Roh Kudus, kita 

ada dalam Allah dan Allah ada dalam kita. 

Roh Kudus adalah prinsip hidup dan jiwa dari Gereja. Di mana ada 

cinta kasih, di situ Roh Kudus berkarya dan karya Kristus menjadi 

nyata. 

 

3.6 Roh Kudus Sebagai Roh Allah yang Mengantar Manusia Ke Masa 

Depan 

3.6.1 Sekularisasi dan Kepercayaan Kristiani akan Tuhan 

Di masa kini orang modern tidak puas akan jawaban-jawaban Gereja 

tentang Allah dan keberadaanNya. Hal ini tentu mendorong kita untuk 

mencari cara-cara baru yang berbeda dari cara yang sudah biasa 

dilakukan. Kritik atas cara tradisional Gereja berbicara tentang Allah 

disuarakan  kepada Gereja bermunculan dari Gereja yang semakin sadar 



 

153 

 

akan nilai-nilai terdalam yang ingin diwujudkan dan dari kelompok 

sekuler yang berusaha mencari makna hidup manusia. 

Pada masa Gereja awali, patristik dan pertengahan, orang melihat 

segala sesuatu berdasarkan causa prima et ultima (asal dan tujuan dari 

segala sesuatu) tetapi seiring dengan perkembangan teknologi dan 

perkembangan rasio manusia, manusia mulai memandang dunia dan 

dirinya dengan cara-cara yang benar-benar baru. Manusia mulai 

membuat rencana untuk dirinya. 

Sekularisasi yang merupakan konsekuensi alami dari penemuan-

penemuan dan meluasnya rasio manusia, sebenarnya melalui beberapa 

tahapan berikut. 

1. Akar dari sekularisasi adalah problem kemanusiaan. Pada abad 

ke-12 dan ke-13, tanda-tanda awal sekularisasi ini tampak. Pada 

masa itu timbul pengembangan pandangan Agustinus tentang 

hubungan manusia dengan Allah. Agustinus mengatakan bahwa 

hubungan manusia dengan Allah itu sifatnya vertikal dan 

ekstrinsik. Pada abad ke-12 dan ke-13 timbul pandangan bahwa 

struktur manusia terdiri dari kodrat manusiawi yang terikat 

pada hukum kodrat. Pemahaman ini semakin diperkuat oleh 

pikiran Albertus Magnus dan Thomas Aquinas yang 

memasukkan struktur horisontal, agen inteletektus. Di sini mulai 

ada pengakuan akan pemahaman rasio. 

2. Perempat akhir abad ke-16 merupakan titik balik kedua. Pada 

waktu itu muncul teori yang disebut teori kodrat murni (natura 

pura) yang mengatakan bahwa manusia memiliki dua harkat, 

yaitu harkat supranatural dan harkat keberadaan dirinya di 

dunia ini, yang berbeda dengan kodrat supranatural atau  

adikodratinya. 

3. Gerakan Reformasi yang menafsirkan kembali isi biblis, patristik 

dan abad pertengahan pada satu harkat supranatural dan 

religius manusia merupakan titik balik yang ketiga dalam sejarah 

pemikiran teologis barat. Penolakan reformasi terhadap 

kesaksian tradisional bahwa manusia dimungkinkan berbicara 

tentang Tuhan dengan cara rasional mendorong laju sekularisasi. 

Karena penolakan itu realitas Allah jatuh di luar lingkup rasio 

sehingga pamornya meredup dari hidup manusia. 

4. Melalui pencerahan yang merupakan titik keempat, apa yang 

diyakini oleh reformasi mendapat dukungan. Menurut Kant 
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realitas objektif Allah tidak dapat dibuktikan oleh rasio murni. 

Allah, bagi Kant, bukanlah konsep yang berasal dari data 

empiris tetapi dari idealisme transenden. Hal ini sesuai dengan 

apa yang dipandang oleh kaum reformis. Akibatnya 

perkembangan ilmu-ilmu empiris semakin menjauh dari 

pandangan tentang Allah. 

Proses sekularisasi yang panjang dan lambat ini kurang disadari 

oleh para pemikir gerejawi. Proses sekularisasi itu menempatkan 

manusia dalam suatu dunia baru yang hidup yang benar-benar berbeda 

dari dunia Gereja. Dunia masyarakat yang baru ini tumbuh 

berdampingan dengan dunia Gereja. Gereja hidup dalam dunianya 

sendiri dan baru sadar ketika dipaksa sadar bahwa masyarakat sudah 

berubah. Lambat laun Gereja baru  sadar bahwa umat manusia hidup di 

dunianya sendiri dan tidak dalam dunia Gereja. 

Seiring dengan berkembangnya proses sekularisasi banyak ilmuwan 

dari berbagai ilmu-ilmu baru berusaha berbicara dan meneliti tentang 

agama, misalnya ilmu psikologi tertentu melihat aspek psikologis orang-

orang yang religius dan membahasnya dari sudut ilmu mereka. 

Demikian juga berbagai cara tradisional orang-orang religius ini 

memandang sesuatu dan menyelesaikannya melalui doa sudah 

digantikan oleh ilmu-ilmu baru, contohnya penyakit yang dahulu 

disembuhkan lewat doa sekarang dapat disembuhkan oleh ilmu 

kedokteran modern. Mereka yang masih berpegang pada agama pun 

kini memiliki pandangan plural tentang mereka yang tidak percaya. 

Proses sekularisasi ini berjalan terus sampai saat ini. Bahkan saat ini 

telah ada reinterpretasi kristianitas. Muncul kelompok-kelompok yang 

menamakan diri mereka gerakan kristiani ateis dan yang menamakan 

diri gerakan Kematian Allah. Kedua gerakan tersebut berawal dari 

identitas radikal cinta Allah dan persahabatan orang Kristiani. Yang 

pertama menekankan pada kasih akan sesama dan yang kedua 

menekankan pada kasih Allah namun lupa akan sesama. Selain itu Kitab 

Suci pun kini diintepretasikan secara sekular. Orang mulai membahas 

tentang masa post kristiani sebagaimana mereka membahas masa post 

marxisisme. Juga segala nilai yang dulu diterima sekarang ditanyakan 

kembali. 

Abad ke-20 ditandai dengan gagalnya berbagai sistem, termasuk 

sistem monologis Kristiani. Sekarang adalah masanya dialog. Kebenaran 

bukan ditemukan dalam suatu dialog bersama. Pertanyaannya adalah 
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apakah ini mengarah kepada kematian Kristianitas? Atau pada 

kematian Kristianitas tradisional / konvensional? Atau kalau yang kedua 

yang diterima apakah ada bahaya kehilangan aspek otentik dan non 

otentik Kristianitas? 

Sebelum masuk ke dalam pembahasan mengenai Allah dalam dunia 

sekuler, kita perlu tahu dahulu apa arti sekularisasi itu.  Sekularisasi 

adalah fenomena sosiokultuiral dan historis dimana dunia dan 

masyarakat manusia berkutat dalam pemahaman rasional. Manusia 

merencanakan masa depan dunia dan masa depannya sendiri yanag 

merupakan ciptaan dirinya sendiri. Dan oleh sebab itu pencipta yang 

lain dipinggirkan. Sekularisasi dari segi agama adalah pembedaan 

antara Allah iman dan Allah agama. 

Dasar yang membuat kita diam tentang Tuhan dan berbicara tentang 

dan kepada Tuhan: 

1. Dengan menggunakan cara pandang baru tentang manusia dan 

dunia, citra mulai melenyap. Kita tidak bisa terus menggunakan 

gambaran akan Allahg yang lama yang mengkaitkan kita 

kembali kepada manusia lama yang memandang manusia tidak 

berdaya di hadapan Allah. Manusia di masa sekarang sadar 

tidak hanya secara teoritis tetapi juga praktis bahwa kita tidak 

mempunyai konsep Tuhan yang real. Setiap konsep tentang 

Allah yang ditawarkan itu sebenarnya tanpa Allah, karena 

melawan transendensi Allah. 

2. Kita tidak mempunyai bahasa untuk mengajar dan berkotbah 

tentang Allah. Bahasa yang kita gunakan adalah bahasa yang 

biasa digunakan saat manusia belum berubah konsep 

pandangannya. Otomatis bila bahasa ini yang digunakan, maka 

apa yang kita ajarkan atau kotbahkan akan ditolak. 

Yang perlu kita lakukan adalah menyingkap kepercayaan 

eksistensial yang membuat orang (baik beriman maupun tidak) untuk 

menapampakkan kebaikan dan membuat hidup manusia menjadi 

bermakna. Ini berarti kita tidak bisa lagi bersikukuh bahwa pengetahuan 

akan Allah itu hanyalah milik Kristianitas. Dalam sejarah Kristianitas, 

menjadi orang percaya berarti harus menerima Allah, kebangkitan 

manusia Yesus. Sekularisasi Kristianitas mencegah dunia yang 

tersekularisasi dari bentuk modern perbudakan manusia, suatu sistem 

dimana manusia dikorbankan untuk suatu ideologi. 
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Dengan demikian Kristianitas menjadi berarti dalam partisipasi aktif 

di dalam sejarah yang diyakini sebagai karunia Allah. Gereja harus: 

1. berpartisipasi dalam kegiatan Allah melalui harapan aktifnya, 

2. menyuarakan aktifitas Allah dengan memberikan kesaksian, 

3. menyatakan harapan tidak sadar dunia, dan 

4. berperan penting dalam menghumanisasikan dunia ini. 

Tetapi terutama Gereja itu harus menghidupinya lebih dahulu. 

Iman diartikan sebagai relasi interpersonal, pengetahuan penuh 

iman akan yang absolut merupakan lawan dialog. Pengalaman akan 

Allah adalah merupakan interpretasi dan buatan sejarah manusia. 

Dalam agama kita berhubungan dengan ‘Suatu Pribadi’ bukan sekedar 

berelasi dengan sesama manusia dan sejarahnya. Ini harus 

dipertahankan karena bila Gereja menjadi sama dengan dunia, ia tidak 

akan mampu berbicara kepada dunia. Tanpa itu Gereja akan berakhir. 

Doa, liturgi, kehidupan Gereja secara keseluruhan penting dan tidak 

bisa ditinggalkan oleh orang Kristiani. Tetapi juga jangan lupa bahwa 

mereka membawa kita pada konteks dimana Tuhan datang pada kita 

padahal kini manusia menekankan transendensi diri. 

 

3.6.2 Masa Depan Manusia sebagai Citra Allah 

Telah kita sadari bahwa bicara tentang Tuhan berarti juga berbicara 

tentang manusia. Agama sebagai realitas hidup manusia di dunia juga 

berperan dalam perubahan besar di dunia. Selain itu perancanaan 

teknologi dan ilmu-ilmu yang berperan penting dalam membangun 

dunia dan menciptakan kesejahteraan. Dunia sekarang tidak lagi 

berpusat pada masa lalu tetapi ke masa depan. Di masa lalu Allah 

adalah berperan sebagai tempat pelarian manusia ketika menghadapi 

banyak persoalan. Tetapi di masa kini, ketika manusia sudah mapan, 

orang tidak lagi lari kepada Allah atau Gereja. Jadi sangatalah salah 

apabila kita melihat Allah dari segi fungsinya saja. 

Dapatkah kita menggunakan budaya baru ini sebagai titik awal 

konsep baru tentang Allah? Sejauh agama terkait dengan pengalaman 

manusia dan berbagai bentuknya, agama akan berakar dalam budaya, 

dan oleh sebab itu dalam periode kita, konsep baru tentang Allah harus 

tumbuh dari  tanah budaya, situasi historis dalam mana struktur hidup 

manusia dibentuk. Makanya di masa kini dimana budaya bergerak ke 

depan maka konsep tentang Allah juga harus mengalah dari depan, 
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konsep tentang nilai yang juga harus mengarah ke masa depan. Ia 

adalah masa depan manusia. 

Allah yang demikian adalah Allah yang transenden. Allah yang 

terkait dengan masa depan manusia dan kemanusiaan secara 

keseluruhan. Allah sebagai Dia yang akan datang, Allah yang adalah 

masa depan manusia. Allah bukan lagi sebagai sesuatu yang lain seperti 

pada masa dulu, tetapi sesuatu yang benar-benar baru. Allah yang 

adalah Dia menciptakan masa depan manusia secara baru. Ia 

menunjukkan diriNya sebagai Allah yang memberi kita dalam Yesus 

Kristus, kemungkinan untuk menjadikan masa depan, menyelidik, 

menjadikannya segala yang baru, dan mentranseden diri. 

Konsep eskatologis mengubah prinsip iman kristiani. Orang 

Kristiani adalah mereka yang berharap. Mereka berharap sejarah 

manusia benar-benar menjadi sejarah keselamatan yang membawa 

kebaikan kepada semua orang. 

Tentu konsep Allah yang demikian menuang konflik pada mereka 

tetap ingin mempertahankan konsep yang lana. Apalagi terkadang 

dalam menilai suatu peristiwa baru menurut konsep Allah yang baru ini 

ada kesulitan menemukan dasar Kitab Sucinya, tetapi dalam hal ini 

dapat diatasi. 

Pendasarannya adalah Why 21:4 dan 2Ptr 3:13. Panggilan kepada 

manusia agar mentransendensi diri, panggilan untuk mengubah apa 

yang sudah kita buat, perang, ketidakadilan, ketidaksadaran, 

perdamaian dan cinta kebangkitan Kristus juga merupakan simbol 

religius yang terkuat. 

Konsep baru tentang Allah, yaitu iman pada Dia yang akan datang. 

Dia datang dalam keadaan benar-benar baru. Dia memberikan kepada 

kita kesempatan untuk mengubah sejarah dunia ini menjadi sejarah 

keselamatan melalui penciptaan kembali. Dia menjadikan kita manusia-

manusia baru yang mati terhadap dosa. Akhirnya, Dia menjadikan kita 

berkomitmen untuk menjadikan dunia ini lebih baik. 

Konsep Allah yang baru ini tidak berarti menolak kenyataan bahwa 

manusia berkontak dengan Allah saat ini dan disini. Harapan masa 

depan itu didasarkan pada kepastian iman dalam hubungan dengan 

Allah saat ini. Dasar harapan adalah iman akan Yahwe yang 

menyatakan diri sebagai Allah yang hidup dalam komunitas dan iman 

akan Yesus dari Nazaret. 
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Lalu apakah hubungan antara aktivitas iman yang terarah pada 

masa depan dengan upaya meperbaikki dunia? Harapan eskatologis ini 

bukan pasif menunggu, tetapi suatu upaya untuk berperan melawn 

msegala sesuatu bentuk ilmu dan teknologi yang bukannya 

menyejahterakan manusia melainkan maalahan menjadikan manusia 

sebagai objek atau benda. Juga dalam hal-hal politik dan ekonomi. 

Orang Kristiani harus berkomitmen untuk merencanakan pembangunan 

komunitas manusia yang didorong  oleh pencarian terus-menerus akan 

nilai-nilai manusia. Dan mereka tidak lagi memandang Allah sebagai 

pemberi kesaksian ketika mereka menghadapi masalah-masalah besar 

dalam komunitas mereka. 

Bagaimana dengan Gereja? Hidup Gereja, dengan liturgi, sakramen 

dan pewartaan Sabda, perlu untuk mengembangkan harapan 

eskatologis dan menguatkan serta merayakan harapan tersebut dalam, 

komunitas mereka yang berharap, dan membawa harapan ini kepada 

dunia dalam pemisahan terus-menerus untuk menjadi ciptaan baru. 

Inti ajaran kematian dan kebangkitan Yesus dapat emnjadi dasar 

membangun kemanusiaan. Dengan ini kita melawan keputusasaan 

manusia. Kerajaan Allah sedang terbentuk di dunia manusia. Kerajaan 

Allah dapat disebut juga kerajaan keadilan dan cinta, dimana tidak ada 

lagi penindasan dan pertengkaran. Pengharapan ini menyuarakan pesan 

2Ptr 3:13: “Sesuai dengan janji-Nya, kita menantikan langit yang baru 

dan bumi yang baru”. Harapan ini merupakan karunia sehingga orang 

Kristiani yang hidup dalam penderitaan tidak mengeluh dan putus asa. 

Harapan Kristiani ini merupakan lawan dari segala yang buruk yang 

mapan saat ini. Harapan itu menjanjikan sesuatu yang lebih baik akan 

menggantikan apa yang sudah mapan saat ini. Dari hal ini tampak ide 

J.B. Metz yang menyatakan tentang fungsi Gereja, yaitu: memberi cita 

rasa kristiani kepada masyarakat. Fungsi ini hanya dapat dicapai 

dengan  seutuhnya hadir di dunia melalui pengalaman dimana Allah 

berbicara, masuk ke dalam dunia dan sejarah dan dalam diri kita 

sebagai penterjemah panggilan-Nya kepada masyarakat. 

 

3.6.3 Liturgi Gereja Sebagai Perayaan Bagi Allah yang Hidup 

Ada kecurigaan tentang makna liturgi gereja. Ini terjadi karena 

pengaruh besar ateisme kristiani. Bahkan banyak kaum klerus yang 

tidak berdoa dan menghindari tugas-tugas perayaan liturgi. Untuk itu 

perlu pembaharuan liturgi dalam artian liturgi sebagai karya bakti 
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bersama. Memang hal ini tidak mudah. Untuk itu orang Kristiani harus 

memberikan kesaksian secara praktis tentang Gereja. 

Orang Kristiani berusaha membangun suatu komunitas gerejawi 

yang menghasilkan dunia yang sesuai dengan hidup manusia. Dalam 

konteks ini, liturgi bukan lagi demi kepentingan Allah tetapi demi 

kepentingan diri manusia itu sendiri. 

Paulus menuliskan bahwa hidup manusia adalah kurban hidup suci 

yang diterima oleh Allah (lih. Rom 12:1). Kata “hidup” mempunyai 

pengertian tubuh dalam bahasa semitis. Sebagai tubuh, manusia ada 

bersama dengan orang lain di dalam dunia dan dunia itu juga tempat 

bait suci Roh. Ini berarti orang bisa memuliakan Tuhan dengan 

tubuhnya, dunianya: “itu adalah ibadahmu yang sejati” (Rom 12:1). 

Dalam Kitab Suci Perjanjian Baru ada banyak pernyataan yang 

menunjukkan adanya kegiatan memuliakan Allah dengan tubuh dan 

dunia. Orang Kristiani awali dikenal sebagai orang kafir oleh orang 

sezamannya karena mereka tidak mempunyai altar untuk menyembah 

Allah Kristiani. Bagi orang Kristiani tubuh mereka sendiri adalah altar 

bagi Allah. 

Banyak orang Kristiani kini melihat eskatologi sebagai suatu yang 

diantisipasi. Ini tidak membedakan antara Gereja dengan dunia sekuler. 

Sasaran orang Kristiani perdana bukanlah menjadi anggota gereja tapi 

untuk beriman. Komitmen Kristiani terhadap tata masyarakat dan 

perlawanan kristiani terhadap ketidakadilan yang mengacaukan 

perdamaian mungkin berdasarkan Kitab Suci. Dalam dunia seperti saat 

ini, komitmen tersebut harus dialami dalam dunia sekuler. Dunia 

sekuler ini harus menjadi tempat ibadah. Iman Kristiani bukan lari dari 

dunia ke dalam liturgi Gereja tetapi berusaha membuat dunia menjadi 

bagian kerajaan Allah sebab di “tempat ibadah” duniawi ini Allah 

dimuliakan sebagaimana kata Ireneus dari Lyons “Gloria Dei est homo 

vivens” (kemuliaan Allah tampak dalam harkat dan martabat hidup 

manusia). 

Kemuliaan Allah adalah manusia yang hidup; kehidupan 

manusia adalah memandang Allah. Apabila wahyu Allah 

melalui ciptaan sudah sanggup memberi kehidupan kepada 

semua orang yang hidup di bumi, betapa lebih lagi pernyataan 

Bapa melalui Sabda yang seharusnya memberikan kehidupan 

kepada mereka yang memandang Allah. Tujuan akhir ciptaan 

ialah bahwa Allah “Pencipta akhirnya menjadi ‘semua di dalam 
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semua’ (1Kor 15:28) dengan mengerjakan kemuliaan-Nya dan 

sekaligus kebahagiaan kita. Katekismus Gereja Katolik 294  

Meski orang Kristiani awali tidak memiliki altar tetapi mereka 

merayakan liturgi Gereja yang dekat dengan “ibadah” masyarakat 

dalam merayakan hidup, yaitu perayaan ekaristi yang merupakan 

ungkapan perjamuan makan untuk kemuliaan Allah. Melalui perayaan 

makan bersama (agape), kebaktian manusia kepada Allah tidak 

ditempatkan dalam “wadah kosong” tetapi dalam hubungannya dengan 

sesama. Cinta akan Allah terwujud dalam cinta akan manusia. 

Hubungan manusia dengan Allah secara implisit termuat dalam 

hubungannya dengan sesama.  

Cinta Kristiani tidak dapat dipisahkan dari “ibadah yang merayakan 

hidup”. Tanpa “masuk ke tengah pasar”, ekaristi kristiani akan terasa 

hambar karena liturgi yang di altar hanyalah suprastruktur ideologis 

tanpa pendasaran pada hidup. Doa-doa liturgis bukanlah mantra yang 

keefektifannya tergantung dari ketepatan atau ketaatan si pendoa dalam 

pengucapan hurufiah dari doa-doa liturgis. Perayaan liturgis yang 

hanya menekankan aspek nanti dan tidak berpijak pada sejarah dunia 

dimana pengharapan eskatologis itu sedang berlangsung adalah 

perayaan yang hampa.  

Perayaan liturgi merayakan hidup yang dikuduskan oleh 

penjelmaan Putra Allah yang menjadi manusia. Sengsara, wafat, dan 

kebangkitan Yesus menunjukkan misteri hidup yang dirayakan oleh 

Gereja karena Allah kita adalah Allah orang hidup. Allah kita adalah  

“Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang 

mati, melainkan Allah orang hidup” (Mat 22:32). Tanpa keterlibatan 

dalam hidup sehari-hari dan tanpa persembahan rohani dalam bentuk 

karya, usaha, atau perjuangan hidup sehari-hari, bahan-bahan 

persembahan yang dihantar ke altar menjadi tiada berarti bagi kita.  

 

4. Rangkuman 

Roh Kudus berkarya dalam sejarah keselamatan. Kredo mengatakan 

bahwa Ia berbicara melalui para nabi. Jadi Roh Kudus bukan hanya Roh 

pencipta tetapi juga Roh yang berkarya dalam sejarah. Melalui Roh 

Kudus, Allah berbicara dan berkarya di dunia untuk mencapai tujuan 

eskatologisnya, yaitu Allah dalam segala dan segala ada dalam Allah. 

Dalam Perjanjian Lama, Roh berbicara dalam diri para nabi untuk 
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menyatakan kehendak Allah, sedangkan dalam Perjanjian Baru, Yesus 

yang dipenuhi oleh Roh Kudus berkarya di bumi, bahkan Roh Kuduslah 

yang membangkitkan Yesus Kristus. Roh Kudus juga berkarya dalam 

diri jemaat sehingga mereka dapat mengakui bahwa Yesuslah Allah, 

Roh Kuduslah yang membuat para jemaat dapat melakukan karya 

pelayanan karena Ia-lah memberikan berbagai karunia.  

 

5. Glossarium 

• pneumatologi: uraian tentang keberadaan Roh kudus. 

• roh: prinsip hidup manusia yang memungkinkan manusia 

berelasi dengan yang ilahi 

• Logos: Sabda 

 

 

6. Tugas Terstruktur 

a. Diskusi Kelompok 

Berdasarkan pemahamanmu mengenai materi pembelajaran di 

atas, diskusikan jawaban pertanyaan di bawah ini bersama dengan 

tiga orang rekanmu. Buatlah presentasi untuk jawaban 

kelompokmu di depan kelas. 

1). Apa yang dimaksud dengan “Hidup Baru dalam Roh”? 

2). Apa tanggapanmu terhadap Gerakan Karismatik Katolik? 

3). Apa implementasi dari “Kuasa Roh Kudus” dalam kehidupan 

menggereja? 

b. Mempelajari Isi Buku 

Buatlah rangkuman buku: Ensiklik Yohanes Paulus II, Dominus et 

Vivicantem. Tugas dikerjakan secara pribadi dan dikumpulkan 

pada pertemuan yang akan datang. 

 

7. Tugas Mandiri 

Untuk meningkatkan pemahamanmu mengenai konsep “Roh 

Kudus”, bacalah beberapa buku berikut ini. 

Alister E. McGrath, Christian Theology: An Introduction, London: 

Blackwell Publishing, 2011, hlm. 307-313.  

Gerald O”Collin, The Tripersonal God, London: Continuum, 2004, hlm. 

165-173. 
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Joseph Ratzinger, God and the World, San Francisco: Ignatius, 2002, 

hlm.184-194. 

Avery Dulles, Craft of Theology, New York: Crossroad, 1995, hlm. 197-

210. 

G.R. Evans, The Medieval Theologians, London: Blackwell Publisher, 2001, 

hlm.221-232. 

David F. Ford, The Modern Theologians, London: Blackwell Publisher, 

2001, hlm. 105-117. 

Y. Congar, I Believe in the Holy Spirit, New York: Crossroads, 2003, hlm. 

3-64. 

 

8. Catatan (catatan pribadi/ soal untuk ditanyakan ke dosen atau 

didiskusikan / inspirasi-sumber penelitian) 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
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GLOSSARIUM 

 

Apokaliptik: bersifat peramalan masa yang datang 

Deus crucificus: gagasan allah yang tersalib 

Eskatologi: uraian mengenai pokok-pokok terakhir: mati, pengadilan, 

surga dan neraka 

Ex nihilo: berasal dari ketiadaan 

Generatio: penerusan 

Gnostisisme: aliran dari sekelompok orang yang menyatakan diri bahwa 

mereka telah mendapat pencerahan 

Historiografi: metode penulisan sejarah 

Imanen: kekal abadi 

Inklusif: melibatkan semua hal 

Logos: sabda 

Manikeisme: aliran dualistis yang mengkontraskan antara materi 

dan rohani. 
Manikeisme: aliran yang membagi dunia dalam dua realita ekstrim 

kebaikan-keburukan 

Misteri: belum dinyatakan 

Monotheisme: keyakinan akan satu hakekat ilahi 

Multiplisitas: keragaman 

Mysterium iniquitatis: misteri kejahatan 

Oikonomia: tata laksana 

Persona: gambar diri 

Pneumatologi: uraian tentang keberadaan roh kudus. 

Premis: pernyataan 

Religius: bersifat rohani 

Revelasi: pernyataan diri 

Roh: prinsip hidup manusia yang memungkinkan manusia berelasi 

dengan yang ilahi 

Skeptisisme: sikap tidak percaya akan suatu hal/keadaan 

Spiratio: penghembusan 

Substantia: esensi 

Unitas: kesatuan 
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