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Allah: Kodrat dan
Sifat-Sifat-Nya

1 erhadap pertanyaan "Dapatkah engkau memahami hakekat Allah,
menyelami batas-batas kekuasaan Yang Mahakuasa?" (Ayub 11:7), kita dapat
menjawab, "Tidak!" Persoalan besar yang kita hadapi dalam usaha m ernahami
Allah ialah bahwa manusia yang terbatas tidak dapat memahami Al ah Yang
Tak 1 erbatas!

1 erpisah dari penyataan yang kita miliki tentang kodrat Allah can sifat-
sifat-Nya, kita tidak mempunyai cara uhtuk mengenal Oknum Allah. Hanyalah
ketika Ia menyatakan diri-Nya dalam kodrat dan sifat-sifat-Nya, kita dapat
memiliki pengetahuan tentang Pribadi Ilahi-Nya. Jadi, apa yang diwahyukan-
Nya tentang diri-Nya adalah benar, namun bukan merupakan penyatuan yang
lengkap mengenai diri-Nya.

Kita juga dapat mengenal Allah apabila Ia mengadakan hubungan dengan
kita. Kita memperoleh pengetahuan tentang Dia dengan jalan menelaah kodrat
dan sifat-sifat-Nya, karena hal-hal ini mengungkapkan segi-segi diri-Nva. Agar
supaya mendapat pengetahuan yang benar tentang kodrat dan sifat-si "at ilahi,
kita harus mulai dengan menelaah penyataan Allah tentang diri-Nya dalarn Kitab
Suci. Walaupun kita mungkin memperoleh pengetahuan yang umum tentang
Allah ketika melihat karya-Nya dalam alam, namun kita harus berpaling kepada
Firman untuk mendapat pengertian tentang kodrat dan sifat-sifat-N ya,

Sementara saudara belajar tentang Sang Pencipta, moga-moga saudara
menghargai secara lebih baik kebenaran ini: bahwa perhatian-Nya kepada
saudara menyebabkan Ia menyatakan diri-Nya secara berangsur-angsu: selama
berabad-abad, Penyataan diri-Nya mencapai puncaknya ketika akhirnya Ia ber-
bicara melalui Anak-Nya (Ibrani 1:2).
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ikhtisar pasal

Kodrat Allah
Sifat-Sifat Khas Allah

tujuan pasal

Sesudah menyelesaikan pelajaran ini, saudara seharusnya dapat:

• Memberikan batasan dan membahas kodrat Allah dan sifat-sifat khas-Nya.

• Menerangkan bagaimana pengetahuan tentang sifat-sifat khas Allah dapat
meningkatkan iman seseorang kepada Allah.

• Menghargai sifat-sifat Allah yang memungkinkan Dia mengetahui dan
memenuhi kebutuhan kita.
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kegiatan belajar

1. Bacalah dengan saksama kata pengantar dan tujuan mata pelajaran ini.

2. Pelajarilah ikhtisar pasal dan tujuan pasal. Ini akan menolong saudara un-
tuk mengenali hal-hal yang perlu saudara ketahui sementara mempelajari
pasal ini.

3. Bacalah pasal ini dan kerjakan soal-soal dalam uraian pasal. Periksalah
jaw aban saudara dengan cara mencocokkannya dengan jawaban ilang ter-
dapat pada akhir pasal. Adalah penting bahwa saudara menerm.kan dan
membaca semua ayat Kitab Suci yang diberikan.

4. Kerjakanlah soal-soal untuk menguji diri di akhir pasal dan cocokkan
jaw aban saudara dengan jawaban yang diberikan di bagian belakang buku
ini. Tinjaulah kembali soal yang salah dijawab.

uraian pasal

KODRAT ALLAH

Para ilmuwan yang menyelidiki komposisi darah menemukan bahwa darah
terdiri dari zat-zat yang berbeda dan unsur-unsur sangat kecil yang me-npunyai
fungsi yang berlainan dalam menunjang kehidupan. Siang dan malam zat cair
yang pelik ini dipompa melalui suatu jaringan pembuluh yang rumit 01eh suatu
"mesin" yang kuat Gantung) yang berhenti sejenak sesudah setiap denyutan.
Darah adalah aliran hidup dari tubuh. Darah membawa zat asam (oksigen) dan
zat-zat makanan ke seluruh bagian tubuh, melawan hama penyanit yang
memasuki tubuh, dan menolong tubuh membuang sisa-sisa pembakaan. Un-
tuk melakukan hal ini, dibutuhkan kerjasama dari paru-paru, ginjal, da n organ-
organ tubuh yang lain di samping jantung.

Ini hanyalah satu contoh dari sistem-sistem biologis yang ditata secara
sangat rapi dan yang membuat kehidupan menjadi mungkin. Pastilah dibutuh-
kan Pribadi yang amat cerdas dan berkuasa untuk menciptakan semua ini.
Apakah yang kita tahu mengenai Pribadi ini? Marilah kita melihat beberapa
fakta yang kita ketahui tentang Allah, Pencipta kita.
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Allah Adalah Suatu Pribadi

Tujuan 1. Memilih pernyataan yang memberikan sifat-sifat kepribadian yang
terlihat pada Allah.

Menurut hemat saudara, apakah bagian-bagian penting dari seseorang?
Lengan? Suara? Mata? Jika seseorang kehilangan salah satu dari bagian-bagian
ini, ia masih tetap seorang pribadi. Mungkin kita akan sepakat bahwa seorang
pribadi adalah sesuatu yang lain dari tubuh. Seorang pribadi memiliki kemam-
puan untuk berpikir, merasa, dan memutuskan. Walaupun Allah tidak ber-
tubuh, pasti Ia memiliki kecerdasan dan kemampuan berpikir, merasa, dan
menalar. Alkitab mengungkapkan bahwa Ia berkomunikasi dengan orang lain
(Mazmur 25:14) dan Ia dipengaruhi oleh tanggapan mereka kepada-Nya (Yesaya
1:14). Ia berpikir (Yesaya 55:8) dan mengambil keputusan (Kejadian 2:18).
Semua ini merupakan sifat-sifat kepribadian. Jadi, Allah adalah suatu Pribadi.

Kita dapat mempelajari sesuatu tentang kepribadian Allah apabila kita ber-
pikir tentang kepribadian manusia, karena manusia diciptakan menurut gam-
bar Allah. Tentu saja, pendekatan ini mempunyai kekurangan-kekurangan. Kita
tidak boleh beranggapan bahwa kepribadian manusia menjadi patokan untuk
mengukur kepribadian Allah. Karena pola kepribadian yang asli terdapat pada
Al/ah; bukan pada manusia. Kepribadian manusia hanyalah contoh dari aslinya.
Kepribadian manusia tidak persis sama dengan kepribadian Allah, tetapi
mengandung tanda-tanda kesamaan dengan kepribadian-Nya, Jadi, apa yang
kelihatan tidak sempurna dalam kepribadian manusia terdapat secara sempur-
na dalam kepribadian Allah.

Jika saudara mempunyai kenalan yang tidak pernah menyatakan perasaan-
nya, mengungkapkan pikirannya, dan tidak pernah menunjukkan perhatian-
nya kepada saudara, maka saudara dapat berkata bahwa ia bukan pribadi. Ar-
tinya, ia tidak menyatakan sifat-sifat kepribadian kepada saudara. Tetapi Allah
tidak seperti itu. Ia menaruh perhatian terhadap saudara. Ia mempunyai pera-
saan terhadap manusia dan berkomunikasi dengan mereka. Lebih dari itu, Ia
mengambil keputusan mengenai diri mereka.

Banyak orang percaya bahwa Pribadi Agung yang menciptakan dunia tidak
mencampuri hal-ihwal manusia; mereka percaya bahwa ron-roh leluhur atau
roh-roh alam lebih banyak berurusan dengan manusia dari hari ke hari diban-
dingkan dengan Allah. Ini, tentu saja, keliru - Allah memperhatikan hal-ihwal
manusia, dan berhubungan secara pribadi dengan kita.
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1 Apakah pandangan masyarakat saudara mengenai Allah?

2 Jika Allah adalah suatu Pribadi, pada hemat saudara, bagaimana saudara
dapat mengenal Dia secara pribadi? Jawablah pertanyaan -ini dala 11 buku
catatan saudara.

3 (Pilihlah jawaban yang tepat.) Sifat-sifat yang menunjukkan kep-ibadian
Allah ialah
a) sifat-sifat jasmani, sosial, dan rohani.
b) kemampuan untuk berpikir, merasa, dan mengambil keputusan.
c) kesediaan untuk didekati, dilihat, dan dipahami secara sempurna

Allah adalah Roh

Tujuan 2. Memilih pernyataan yang menerangkan dengan tepat sifa: rohani
Allah.

Gambaran apakah yang ada dalam pikiran saudara bila menutup nlata dan
mencoha membayangkan "rupa" Allah? Jika suatu wujud atau bentuk mun-
cul dalam pikiran saudara, maka pemikiran itu sama sekali tidak sama dengan
apa yang diajarkan Alkitab. Allah sama sekali tidak berbentuk karena I Iadalah
Roh (Yohanes 4:24) dan roh tidak dapat dilihat. Yohanes 1:18 memberitahukan
bahwa "Tidak seorang pun pernah melihat Allah".

Ai/ah adalah Roh! Di sini, secara singkat, kita mempunyai pernyataan yang
memberitahukan apakah Allah itu. Agar memahami pernyataan ini, ki:a harus
mempertimbangkan apakah roh itu. Apa saja sifat-sifat roh? Ini b.ikanlah
konsepsi yang mudah diterangkan. Seperti telah dikatakan sebelumnya, Alkitab
hanya memberikan kita sebagian penyataan tentang hakekat Allah. Se nentara
berusaha menerangkan sifat rohani Allah, kami mungkin menggunakan istilah-
istilah yang baru bagi saudara. Kami akan berusaha menerangkan masing-
masing kata itu pada waktu menemukannya.

1. Penyelidikan Alkitab mula-mula mengungkapkan bahwa Alla h mem-
punyai pribadi substansi unik yang berbeda dari dunia (Efesus 4:6; Kolose
1:15-17). Unik artinya hanya satu-satunya (tak ada duanya). Mer ipunyai
substansi artinya memiliki zat atau hakekat. Istilah substansi (zat) dan hakekat
sama artinya jika dipakai untuk Allah. Istilah-istilah ini menunjuk kepad 3 semua
sifat atau sifat-sifat khas yang membentuk (menjadi) hakekat Allah dan yang
menjadi dasar bagi manifestasi-Nya keluar.
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2. Substansi (zat) atau hakekat ini yang adalah Allah, tidak nampak, tidak
bersifat materi dan tidak terdiri dari bagian-bagian. Allah mempunyai substansi
tetapi bukan substansi material, artinya Ia tidak terdiri dari materi (benda)
sebagaimana kita. Allah adalah substansi rohani. Yesus berkata, "hantu (roh)
tidak ada daging atau tulangnya seperti yang kamu lihat pada-Ku" (Lukas
24:39). Karena Allah adalah roh dalam arti yang murni, maka Ia tidak memiliki
keterbatasan yang biasanya muncul dalam pikiran apabila kita berpikir ten-
tang manusia. Ia tidak mempunyai sifat-sifat atau ciri-ciri yang dimiliki oleh
materi (benda). Paulus menggambarkan Allah sebagai "Raja segala zaman,
Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa" (I Tim. 1:17) dan sebagai "Ra-
ja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang
tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri.
Seorang pun tidak pernah melihat Dia dan memang manusia tidak dapat melihat
Dia" (l Timotius 6: 15-16).

Jika Allah adalah roh dan tidak nampak, bagaimana kita dapat mengerti
peristiwa dalam Alkitab seperti yang digambarkan dalam Keluaran 33: 19-23?
Di sana dikatakan bahwa Musa melihat Allah! Ini sebenarnya tidaklah berten-
tangan dengan kenyataan bahwa Allah tidak kelihatan dan bukan materi. Dalam
beberapa peristiwa ini, manusia melihat bayangan kemuliaan Allah, tetapi tidak
melihat substansi atau hakekat Allah. Peristiwa-peristiwa lainnya menunjuk-
kan bahwa roh dapat dinyatakan dalam bentuk lahiriah - Allah benar-benar
sanggup menyatakan diri melalui manifestasi jasmaniah. Ini terjadi ketika Roh
Kudus turun ke atas Yesus seperti burung merpati ketika Ia dibaptis kan dalam
air (Yohanes I :32-34). Ketika Yohanes Pembaptis melihat tanda lahiriah ini,
ia diyakinkan bahwa sesungguhnya Yesus adalah Anak Allah. Roh Allah yang
tidak nampak menyatakan diri dalam wujud burung merpati supaya Yohanes
Pembaptis dapat mengetahui dengan pasti identitas Yesus yang akan membap-
tis dengan Roh Kudus. Dalam contoh dari Keluaran 33. Musa juga mem-
butuhkan kepastian ilahi ketika menghadapi tugas kepemimpinan yang diberikan
Allah. Karena itulah Allah memberikan kepadanya tanda lahiriah.

Barangkali saudara berpikir, "Jika Allah rohani adanya (bukan jasmani)
mengapa Alkitab berbicara tentang tangan, kaki, telinga, mulut, hidung, atau
wajah Allah? Mengapa Alkitab berbicara tentang perbuatan Allah yang juga
dapat dilakukan manusia?" Sebagai contoh, Mazmur 98:1 menyebut "tangan
kanan ... lengan-Nya yang kudus"; Mazmur 99:5 berbicara tentang "menyem-
bah pada tumpuan kaki-Nya" dan Mazmur 91:4 tentang kepala-Nya dan
"sayap-Nya" .
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Karena sukar bagi kita memahami hakekat Allah, la telah mengill ami para
penulis Alkitab untuk menggunakan hal-hal yang kita kenal dan menerapkan
beberapa ciri hal-hal tersebut kepada Allah. Dengan cara ini, kita memperoleh
pengertian tentang yang tidak dikenal melalui yang dikenal. Apabila ini
dilakukan, kita menyebutnya bahasa kiasan. Dalam hal-hal seperti ini gagasan
itu tidak dipahami secara harfiah atau sebagai fakta tetapi sebagai lambang
yang mewakili konsep tertentu. Ini dapat digambarkan dalam latiha 1-latihan
berikut.

4 Bacalah Mazmur 34: 16, 17 dan lingkarilah huruf di depan keter an gan yang
tepat mengenai ayat ini:
a Pernyataan bahwa Allah mempunyai mata, telinga dan wajah menunjuk-

kar- bahwa la, secara harfiah, melihat, mendengar, dan mempuny ai wujud
yang nampak ketika berurusan dengan manusia.

b Allah mengetahui dan memperhatikan kebutuhan orang benar, dan la
mengetahui dan memperhatikan kejahatan orang fasik. Ini dinyatak ln secara
kiasan.

5 (Pilihlah satu jawaban yang terbaik.) Ketika kita membaca dalan Alkitab
bahwa Allah adalah roh, kita mengerti bahwa
a) la tidak mempunyai tubuh jasmaniah.
b) Allah tidak mempunyai wujud lahiriah, tetapi la mampu menyatakan diri

dalam bentuk jasmaniah secara sempurna.
c) ayat-ayat Alkitab yang menunjukkan perbuatan Allah yang dapat cilakukan

manusia menggunakan bahasa kiasan.
d) semua jawaban di atas, a), b), dan c) benar.
e) hanya jawaban a) dan c) di atas benar.

Allah adalah Esa

Tujuan 3. Mencocokkan kata-kata yang dipakai untuk menggambarkan kesa-
tuan atau keesaan Allah dengan definisi masing-masing.

Bila kita berkata bahwa Allah adalah esa, maka kita menunju" kepada
'ga ~onsep: 1) keesaan Allah menurut angka; 2) keunikan Allal : dan 3)

tak.crbagian Allah.
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Keesaan AI/ah Menurut Angka
Pertama, ketika kita berbicara tentang keesaan Allah, kita menunjuk

kepada kenyataan bahwa Ia, menurut angka, adalah satu Oknum. Karena hanya
ada satu Oknum Ilahi, semua oknum yang lain berada melalui Dia, dari Dia,
dan kepada Dia. Paulus berkata dalam 1Korintus 8:6, "Namun bagi kita hanya
ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripada-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." Bagian
kedua dari ayat ini seolah-olah bertentangan dengan gagasan bahwa Allah
adalah esa dalam arti angka. Ini akan dijelaskan kemudian dalam pembahasan
kita tentang Trinitas.

Salomo menunjuk kepada keesaan Allah menurut angka dalam 1 Raja-
Raja 8:60, ketika ia memohon "supaya segala bangsa di bumi tahu, bahwa
Tuhanlah Allah, dan tidak ada yang lain." Dikelilingi dari segala sudut oleh
bangsa-bangsa yang menawarkan bermacam-macam dewa untuk dipilih, umat
Israel kadang-kadang menemukan kesulitan dalam memelihara gagasan bahwa
Oknum Ilahi itu esa. Sering kali para nabi, dengan mempertaruhkan nyawa,
berseru kepada umat untuk mengingatkan mereka bahwa Yehova adalah Allah
dan tidak ada yang lain, kecuali Dia (Ulangan 4:35-39).

Apakah kepercayaan bahwa ada banyak "allah" terdapat dalam masyara-
kat saudara. Apakah saudara mengetahui ajaran tentang "allah-allah" ini dan
hubungan mereka dengan manusia? Saya melihat bahwa di beberapa negara,
orang menyembah banyak allah, atau apa yang mereka anggap sebagai allah.
Kadang-kadang, masing-masing suku mempunyai allah sendiri-sendiri demikian
pula tiap-tiap bidang kehidupan sehingga terdapat banyak Allah. Tetapi Alkitab
mengajarkan keunikan Allah; hanya ada satu AI/ah.

Keunikan AI/ah
Ayat-ayat lain dalam Alkitab seperti Ulangan 6:4 menunjuk kepada keunik-

an Allah, "Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa." Kata Ibrani yang diterjemah-
kan esa dapat juga diterjemahkan hanya satu, dan yang terakhir ini nampaknya
merupakan terjemahan yang lebih baik. Jadi, hanya Yehova adalah Allah satu-
satunya yang dapat disebut Yehova. Inilah berita Zakharia 14:9, "Pada waktu
itu, Tuhan adalah satu-satunya dan nama-Nya satu-satunya." Gagasan yang
sama diungkapkan dengan jelas dalam Keluaran 15:11, "Siapakah yang seperti
Engkau, di antara para allah, ya Tuhan; siapakah seperti Engkau, mulia karena
kekudusan-Mu, menakutkan karena perbuatan-Mu yang masyhur?" Tentu saja
jawabannya ialah tidak ada. Ialah satu-satunya Allah.
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Ayat-ayat ini secara pasti menolak kemungkinan bahwa Allah adalah salah
satu di antara para allah. Allah adalah penguasa yang berdaulat atas alam
semesta, dan di samping-Nya, tidak ada allah lain. Di seluruh Perjanjian Lama,
Allah mengingatkan umat-nya bahwa Dialah satu-satunya Allah.

6 Bacalah ayat-ayat berikut dan tuliskan apa yang Allah katakan tentang diri-
Nya sendiri.

a Kejadian 17:1: "Akulah oo "

b Keluaran 20:2-3: "Akulah .

Jangan ada padamu "

c Keluaran 20:23: "Janganlah kamu .

d Yesaya 43:10-11; 44:6, 8; 45:5, 21. Berita ayat-ayat ini ialah ..

"

Ke-takterbagi-an Al/ah

Di samping keesaan secara angka dan keunikan, keesaan Allah menunjuk
kepada kesatuan di dalam diri Oknum Ilahi. Segi keesaan ini sering disebut ke-
takterbagi-an. Yang dimaksudkan dengan istilah ini ialah keadaan tak terbagi
dalam bagian-bagian. Allah adalah roh dan dalam keadaan demikiar. Ia tak
terbagi Sebaliknya, oknum manusia adalah persenyawaan: manusia sekaligus
adalah jasmani (tubuh) dan rohani (roh).
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Segala sesuatu mengenai Allah adalah sempurna. Dengan kata lain, semua
ciri-ciri Allah merupakan kesempurnaan-Nya. Gagasan kesatuan atau ketakter-
bagian dalam diri Allah bersumber dari kesempurnaan sifat-sifat-Nya yang lain.
Sebagai contoh, keberadaan Allah tidak tergantung kepada sesuatu di luar Allah.
Ia ada dengan sendirinya yang berarti keberadaan kekal adalah bagian dari
hakekat-Nya. Jadi, kenyataan bahwa Ia berada dengan sendirinya meniadakan
gagasan bahwa ada sesuatu yang mendahului-Nya sebagaimana halnya dengan
manusia. Dalam konsep ketakterbagian Allah terkandung beberapa hal. Per-
tama, ketiga Oknum dalam ke-Allahan bukanlah sekedar bagian-bagian yang
berpadu untuk membentuk Hakekat Ilahi. Ini juga meniadakan kemungkinan
memisahkan kesempurnaan (sifat-sifat) Allah dari hakekat Allah, atau menam-
bahkan sifat-sifat-Nya kepada hakekat-Nya. Hakekat Allah dan sifat-sifat
(kesempurnaan) Allah adalah satu dan sama adanya. Demikianlah, Alkitab ber-
bicara tentang Allah sebagai terang dan hidup, kebenaran dan kasih, dan dengan
cara demikian menyamakan Allah dengan sifat-sifat-Nya. Dengan kata lain,
kita tidak berkata bahwa Allah memiliki kebenaran tetapi kita berkata bahwa
Ia adalah kebenaran. Ia adalah kesempurnaan!

7 Cocokkanlah konsepsi-konsepsi yang dipakai untuk menggambarkan kee-
saan Allah dengan definisinya masing-masing .

.... a Ia adalah satu-satunya Allah dan di samping-Nya
tidak ada yang lain.

.... b Hanya ada satu Allah dan semua yang lain ada
karena Dia .

1) Keesaan menu-
rut angka

2) Keunikan
3) Ketakterbagian

.... c Ini meniadakan kemungkinan adanya banyak allah .

. ... d Keberadaan Allah tidak tergantung kepada sesuatu
di luar diri-Nya .

.... e Ini adalah cara lain untuk menjelaskan keesaan di
dalam Allah .

.... f Manusia adalah persenyawaan, artinya ia sekaligus
jasmani dan rohani; Allah, sebaliknya, adalah roh .

.... g Allah adalah roh kekal.
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Allah adalah Tritunggal

Tujuan 4. Memilih pernyataan yang memberikan ajaran Alkitab tentang
Trinitas.

Kita telah melihat bahwa Allah adalah roh, berpribadi, dan esa. ~,ekarang
kita memikirkan segi keempat dari kodrat Allah, yaitu tritunggal. Allah adalah
tiga dalam satu. Ini barangkali membingungkan saudara. Bagaimana mungkin
Allah ItUesa dan juga tiga? Kata tritunggal mengandung pengertian keesaan
atau uga (tri) dan keesaan atau tiga-dalarn-satu. Sementara kita membahas
pokok yang penting ini, kita menyadari bahwa kebenaran ini dapat ciketahui
hanya melalui wahyu. Jadi, kita berpaling kepada apa yang telah diwahyukan
Allah di dalam Alkitab sebagai dasar dalam menelaah pertanyaan-pe tanyaan
berikut tentang Tritunggal.

1 Apakah Tritunggal itu? Sebagaimana telah kita lihat, hanya ida satu
hakek.u Ilahi. Akan tetapi, Oknum Ilahi yang satu ini adalah Tritungga. Dalam
Oknum Ilahi ini ada tiga pribadi (oknum): Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Para
ahli yang berusaha menjelaskan secara tepat perbedaan kepribadian dilam ke-
Allah-an menggunakan berbagai istilah yang berlainan. Berbagai maca 11 istilah
yang mereka gunakan menunjukkan bahwa mereka menyadari betap a sukar-
nya menerangkan Tritunggal. Kita telah menjelaskan kata pribadi. Pril adi atau
oknum berarti dapat mengetahui, merasa, dan memutuskan.

Pengalaman manusia mengajarkan bahwa di mana ada seseorang. di situ
ada hakekat yang mandiri. Jadi, setiap orang adalah individu yang ber diri, ter-
pisah, dan dapat dibedakan, dan dalam dirinya sendiri menyatak an sifat
manusia. Akan tetapi, dalam Tritunggal, tidak ada tiga individu yang terpisah
yang hidup berdampingan satu dengan yang lain. Sebaliknya, yang ada ialah
pembedaan kepribadian dalam hakekat Ilahi. Istilah ini akan dijelaska n dalam
paragr up berikut.

2. Siapakah Pribadi-Pribadi itu? Sebagaimana telah kita perhatikan, ada
tiga pribadi dalam Hakekat Allah: Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Masing-masing
pribadi ini dikenal oleh sifat-sifat (ciri-ciri yang berbeda dan khusus hagi tiap
individu). Dalam Alkitab, sifat-sifat ini dikenal melalui berbagai gelar, kata
ganti, dan kegiatan yang lazim bagi pribadi yang bernalar, cerdas, dan yang
mandi Ii. Sifat-sifat kepribadian ini berbeda untuk setiap Pribadi dan
mengungkapkan hubungan masing-masing Pribadi kepada Pribadi yang lain-
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nya. Juga masing-masing Pribadi (Oknum) dalam dirinya sendiri mengung-
kapkan hakekat Ilahi.

Jadi, ada tiga pribadi atau oknum dalam ke-Allahan: Allah Bapa, Allah
Anak, Allah Roh Kudus. Ketiganya adalah substansi (zat, hakekat) yang satu
dan sama: setara dalam kemuliaan, kuasa, keagungan, kekekalan; dan ketiganya
adalah esa.

8 Bacalah ayat-ayat berikut dan berikan jawaban yang benar untuk menyem-
purnakan setiap kalimat.
a Dalam Yohanes 6:27, Yesus menunjuk kepada Allah sebagai oo' oo' oo oo ••

b Dalam Ibrani 1:8, Allah Bapa menunjuk kepada Anak sebagai oo oo' oo. oo oo oo

c Kisah Para Rasul 5:3-4 menyatakan bahwa berdosa terhadap Roh Kudus
adalah sama seperti berdosa terhadap oo •••••• oo •••• oo •••••••••••••••• oo •••••••••• oo ••

d Dari ayat-ayat ini, kita dapat menyimpulkan bahwa ke-Allahan terdiri dari

3. Apakah bukti untuk ajaran Tritunggal? Walaupun kata Tritunggal tidak
ditemukan dalam Alkitab, namun ajaran tentang Tritunggal dinyatakan dalam
Perjanjian Lama dan Baru. Marilah kita melihat beberapa bukti yang terdapat
dalam Kitab Suci.

Perjanjian Lama tertulis dalam bahasa Iberani. Dalam bahasa ini, salah
satu nama Allah, Elohim, terdapat dalam bentuk jamak - misalnya, Keja-
dian 1:26, "Baiklah Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Kita."
Ayat ini menunjuk kepada pembedaan kepribadian dalam Allah, kepada kema-
jemukan Pribadi dalam ke-Allahan. Kita menemukan petunjuk yang lebih jelas
lagi tentang pembedaan kepribadian dalam Perjanjian Lama yang mengacu
kepada Malaikat Tuhan. Dalam beberapa contoh, Malaikat Tuhan dapat
menunjuk kepada makhluk rohani yang diciptakan Tuhan yang diutus sebagai
utusan Tuhan; dalam contoh yang lain, Ia diyakini sebagai Anak Allah (lihat
Kejadian 16:7-13; 18:1-21; 19:1-28). Dalam hal seperti ini, Malaikat Tuhan
disamakan dengan Yehova, dan pada sisi lain, Ia dilihat sebagai terpisah atau
berbeda dari Yehova.

Kadang-kadang, dalam Perjanjian Lama, lebih dari satu orang disebutkan
(lihat Mazmur 45:7-8, bandingkan dengan Ibrani 1:8-9). Pada waktu lain, Allah
yang sedang berfirman menyebut Mesias (Anak) dan Roh Kudus (Yesaya 48:16;
61:1; 63:8-10).
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Perjanjian Baru memberikan penyataan yang jelas tentang Ivllah yang
menuutus Anak-Nya ke dalam dunia (Yohanes 3:16; Galatia 4:4; 1 Yohanes 4:9).
Juga dinyatakan bahwa Bapa dan Anak yang mengutus Roh Kudus (Yohanes
14:21'1;15:26; 16:7). Dalam Perjanjian Baru, kita melihat bahwa Bapa berbicara
kepada Anak (Markus 1:11; Lukas 3:22); Anak berbicara kepada Ba.ia (Matius
11:2:\·26; Yohanes 11:41; 12:27-28); dan Roh Kudus berdoa kepada A!lah dalam
hati orang beriman (Roma 8:26·27). Karena itu, dalam Perjanjian Bani, Oknum-
Oknum yang berbeda dalam Tritunggal ditampilkan secara terpisah di hadapan
kita.

Dalam beberapa ayat, ketiga Pribadi ke-Allah an disebutkan. Ketika Sang
Anak dibaptis (Matius 3: 16-17), Bapa berbicara dari langit dan Roh Kudus turun
dalarn rupa burung merpati. Dalam Amanat Agung Yesus menyebut tiga
Oknum, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku d ln baptis-
lah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Ketiga Cknum ini
disebut secara berdampingan dalam 1 Korintus 12:4-6; 2 Korintus 13: 14; dan
1 Peti us 1:2. Dari contoh-contoh ini kita mendapat bukti-bukti yar g berlim-
pah bagi ajaran Tritunggal.

9 Cocokkanlah kata di sebelah kanan dengan ayat Alkitab yang tepat ji sebelah
kiri.

a Kejadian 1:26 menunjuk kepada
b Yesaya 63:9-10 menunjukkan Tuhan dalam

hubungan dengan
c Yohanes 3:16 mengungkapkan bahwa Allah

mengutus Anak-Nya untuk menjadi
d Yohanes 14:26 dan 15:26 menunjukkan bahwa

Bapa dan Anak mengutus .
untuk mendiami orang beriman.

.... e Matius 3:16-17 dan 28:19 menyatakan dan
menyebutkan

1) Roh Kudu
2) Penebus aau Juru-

selamat
3) Mesias dan Roh Ku-

dus
4) Oknum-Oknum Tri-

tungal
5) Kemajemu kan Pri-

badi

4. Apakah kesulitan-kesulitan dalam ajaran ini? Mengapa ajaran Tritunggal
begitu sukar dipahami? Dalam pengalaman kita, tidak ada sesuatu yang seban-
ding dcngan ketritunggalan dalam keesaan dan keesaan dalam ketritunggalan,
Kita tahu bahwa tidak ada tiga orang yang secara struktur adalah satu manusia,
Tidak ada tiga orang yang masing-masing mempunyai pengetahuan yang lengkap
tentang apa yang dibuat atau dipikirkan yang lainnya. Setiap orang memagari
dirinya sendiri dengan kebebasan pribadi. Tidak ada manusia yang memiliki
kepribadian jamak seperti yang dinyatakan tentang Allah. Kita tidak dapat
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memahami ajaran tentang Tritunggal hanya berdasarkan pengetahuan dan
pengalaman manusia.

5. Bagaimana kita dapat menyelesaikan kesulitan-kesulitan tersebut? Per-
soalan dasar dalam usaha menerangkan Tritunggal terletak pada hubungan an-
tara pribadi-pribadi dalam ke-Allahan dengan Hakekat Ilahi dan dengan satu
sama lain. Ini merupakan persoalan yang tidak dapat dipecahkan oleh gereja.
Persoalan ini hanya diperkecil dengan cara memberikan definisi (arti) yang patut
untuk istilah-istilah itu. Walaupun gereja tidak mencoba menjelaskan rahasia
Tritunggal, namun gereja telah berusaha merumuskan ajaran alkitabiah ten-
tangnya, terutama untuk menanggapi ajaran sesat yang mengancam hidup gere-
ja. Dengan cara membandingkan ayat-ayat Kitab Suci, kita dapat melihat ajaran
tentang Tritunggal sejauh yang telah 'diwahyukan Allah dalam Firman-Nya,
sekalipun kita tidak dapat memahaminya dengan sempurna.

Dalam keberadaan kita yang terbatas, kita tidak dapat memahami sepenuh-
nya Allah Yang Tak Terbatas. Paulus menggambarkan keterbatasan manusia
dalam suratnya kepada jemaat di Korintus:

"Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-
samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang
aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku mengenal
dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal" (I Korintus 13:12).

10 Dari pernyataan-pernyataan berikut, pilihlah pernyataan yang BEl'!'AR
dalam hubungan dengan Tritunggal dan pengertian kita tentangnya.
a Alkitab menyatakan bahwa dalam Hakekat Allah ada tiga pribadi.
b Masing-masing pribadi - Bapa, Anak dan Roh Kudus - mempunyai sifat-

sifat yang berbeda, yang digambarkan dengan berbagai gelar, kata ganti,
sifat, dan kegiatan yang lazim diterapkan kepada orang.

e Perjanjian Lama tidak menunjuk kepada kejamakan oknum dalam ke-
Allahan, tetapi hanya berbicara tentang Allah Yehova.

d Perjanjian Baru mengungkapkan Oknum-Oknum Tritunggal secara lebih
jelas daripada Perjanjian Lama.

e Perjanjian Baru memberikan kita dasar alkitabiah yang memadai bagi ajaran
Tritunggal.

f Persoalan utama dalam usaha kita memahami Allah yang Tritunggal itu ialah
. bahwa tidak ada sesuatu dalam pengalamankita yang sebandingdengan ketritung-
galan dalam keesaan dan keesaan dalam ketritunggalan dalam Hakekat Allah.

g Kita dapat memecahkan masalah Tritunggal secara terbaik dengan kesadaran
bahwa oleh karena masalah ini tidak dapat diterangkan secara memadai,
kita. tidak perlu merumuskan ajaran tentangnya.
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Penelaahan Firman secara teliti mengungkapkan banyak tentang Tritung-
gal A Ilah. Menelaah ajaran ini dengan sikap doa menyanggupkan kita untuk
memahami wahyu Allah mengenai diri-Nya sendiri dengan lebih baik, walaupun
hanya sebagian. Ini juga akan menolong kita untuk lebih menghargai kodrat
Allah dan cara-cara yang telah disediakan-Nya bagi kita untuk mer ghampiri
Dia dalam kasih, penyembahan, dan pelayanan yang penuh pengaxlian.

Allah adalah Kekal

Tujuan 5. Memilih pernyataan-pernyataan BENAR yang mengungkapkan
makna yang tersirat dari kekekalan AI/ah bagi orang percaya.

Banyak orang ingin mengetahui asal usul leluhur mereka. Apa y mg akan
sauda: a katakan sekiranya saya memberitahukan saudara bahwa sr.ya tidak
mempunyai leluhur? Pasti saudara tidak akan menerima bahwa per kat aan saya
benar. Dan saudara tidak salah dalam hal ini. Sebab saya mempunya i leluhur
sebagaimana halnya setiap orang.

Saya katakan setiap orang, namun saya mengecualikan Allah dalam per-
nyataan ini. Ia tidak mempunyai leluhur. Kalau begitu, bagaimana Allah ter-
cipta? Pertanyaan ini mempunyai jawaban yang sederhana. Ia tidak ercipta!
Ia telah ada dari kekal. Itulah sebabnya kita katakan bahwa Allah kekal adanya.

I. Apakah kekekalan itu? Sukar bagi kita untuk mernbayangk ln masa
depan yang tidak dapat diketahui, tetapi kita dapat berpikir mundu sejauh
mungkin dan mencoba mengkhayalkan kekekalan. Kita menyebut Kit tb Keja-
dian sebagai kitab permulaan segala sesuatu. Di dalamnya kita belajar tentang
permulaan penciptaan, manusia, dan bangsa-bangsa. Akan tetapi, ser rua per-
mulaan ini bukanlah permulaan yang azali.

Kita dapat mundur lebih ke belakang kepada saat ketika rnalaikat-r-ialaikat
diciptakan - makhluk surgawi yang unik (anak-anak Allah) yang bersorak-
sorai ketika dasar bumi diletakkan - sebelum terbitnya fajar sejaral (Ayub
38:4-7) Itupun belum merupakan permulaan yang azali. Dalam pikiran, kita
dapat melihat kekekalan sebagai waktu yang tak terbatas ketika selu- uh cip-
taan hanya ada dalam pikiran Allah. Di sini, pikiran kita yang 1 erbatas
menyadari bahwa adalah mustahil untuk menangkap gagasan tentang kekekalan
atau keabadian. Kenyataannya ialah bahwa kekekalan adalah keadaan Allah
yang tidak terbatas dalam hubungan dengan waktu.



ALLAH: KODRAT DAN SIFAT-SIFATNYA 29

2. Siapa yang mendiami kekekalan? Manusia dan malaikat adalah makhluk
ciptaan, tetapi Allah adalah tanpa permulaan. Jadi, Ialah satu-satunya yang
mendiami kekekalan. Manusia mempunyai masa lalu, masa sekarang, dan masa
depan, tetapi Allah hadir hanya dalam masa sekarang. Baik masa lampau
maupun masa depan merupakan masa sekarang bagi Allah.

Allah kekal dalam dua cara: 1) Ia tidak mempunyai permulaan; Ia ada
secara kekal (Mazmur 90:2).2) Keberadaan-Nya tidak akan berakhir (Ulangan
32:40; Mazmur 102:27). Karena Allah 'kekal, Ia tidak tunduk kepada gerak maju
waktu.

3. Bagaimana kita dapat memahami gagasan kekekalan Allah? Di luar
Alkitab, kita dapat menyimpulkan bahwa Allah selalu ada karena logika gagasan
itu sendiri. Setiap orang mengetahui bahwa sesuatu tidak muncul dari ketia-
daan. Kehampaan tidak menghasilkan sesuatu. Itulah sebabnya, jika pada per-
mulaan alam semesta tidak ada sesuatu, dan kalau yang ada hanyalah keham-
paan, maka keadaan ini akan tinggal tetap demikian. Tetapi karena kita dapat
mengamati alam semesta yang luas di sekitar kita, maka kita dipaksa oleh logika
untuk menerima kesimpulan bahwa ada sesuatu di masa lampau yang tidak
mempunyai permulaan. Sesuatu itu ialah Allah!

Kekekalan Allah dinyatakan dalam seluruh Alkitab. Allah disebut Anah
yang kekal (Kejadian 21:33); Pemazmur berkata, "dari selama-lamanya sam-
pai selama-lamanya Engkaulah Allah" (Mazmur 90:2) dan "Engkau tetap sama,
dan tahun-tahun-Mu tidak berkesudahan" (Mazmur 102:28). Perkataan Yesaya
yang terilham menyatakan bahwa Allah "bersemayam untuk selama-lamanya"
(yesaya 57:15), sedang Paulus menegaskan kepada Timotius bahwa hanya Allah
"satu-satunya yang tidak takluk kepada maut" (l Timotius 6: 16).

11 Lingkarilah huruf di depan pernyataan yang BENAR.
a Kekekalan Allah memberikan kita keyakinan bahwa Dia yang kita percaya

tidak akan lenyap.
b Kekekalan Allah menguatkan kita bila menghadapi kesukaran. Kita menya-

dari bahwa maksud-maksud Allah akan tetap terwujud. Maksud-maksud ini
meliputi maksud-maksud-Nya bagi hidup kita.

c Pengetahuan tentang ketakterbatasan Allah dalam hubungan dengan waktu
menyadarkan kita bahwa keputusan-keputusan kita tidaklah penting karena
keputusan-keputusan itu berkaitan dengan waktu.
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Allah Tidak Berubah

Tujuan 6. Menuliskan apa artinya Allah tidak berubah bagi saudara dalam
kehidupan Kristen saudara secara praktis.

KIta semua melakukan kesalahan yang harus diperbaiki tetapi Al'ah tidak
demikian. Ia sempurna. Ia tidak membutuhkan sesuatu untuk menyempurnakan
wataknya atau sifat-sifat khas-Nya. Ia sempurna dalam segala hal.

12 Bacalah ayat-ayat berikut dan sempurnakanlah kalimat-kalimat ini.

a Dalam Mazmur 102:26-28, 0 kita yang tak berubah diper-

tentangkan dengan 0 ••••••••••••• yang berubah.

b Yesaya 46:9-10, Mazmur 33:11, dan Mazmur 119:160 menyatakan bahwa

Allah tidak berubah dalam dan .

c Maleakhi 3:6 menunjukkan bahwa Allah tidak berubah dan Ia akan oerbelas

kasihan kepada bani Yakub agar mereka tidak 0 ••••••• 0 •

d Mazmur 103:17 berbicara tentang .. " dan 0 •

Tuhan yang tidak berubah.

Ayat-ayat Kitab Suci, yang berbicara tentang kebenaran bahwa Allah tidak
berubah, mengajar kita prinsip-prinsip tertentu tentang Allah yang kita layani.
Thiessen menyajikan prinsip-prinsip ini (1967, hal. 83) dan kami akan men-
daftarkannya agar saudara dapat melihatnya dengan lebih jelas.

1. Karena Allah tidak terbatas, ada dengan sendirinya, dan tidak
hergantung kepada apapun, maka Ia berada di atas semua penyehab
dan kemungkinan untuk berubah.

2. Allah tidak bertambah atau berkurang dan tidak tunduk kepada
perkembangan.

3. Kdasa Allah tidak pernah akan menjadi lebih besar atau lebih ki cil
dan Ia tidak akan menjadi lebih bijaksana atau lebih kudus.

4. Allah tidak akan menjadi lebih benar, lebih berbelas kasihan, aan
lebih mengasihi dari sebelumnya atau sesudahnya.

S. Ia tidak berubah dalam hubungan-Nya dengan manusia, Ia bekeja
menurut prinsip-prinsip yang kekal dan tidak terpengaruh oleh
perubahan zaman.
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Karena Allah tidak berubah, kita dapat menyerahkan diri kita sepenuhnya
kepada-Nya sementara kita percaya kepada Firman-Nya. Kita dapat menghadapi
situasi kehidupan dengan yakin, karena mengetahui bahwa" Allah turut bekerja
dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebajikan bagi kita" (Roma 8:28).

Barangkali saudara telah memperhatikan ayat-ayat seperti Bilangan 23: 19
dan 1 Samuel 15:29 yang menyatakan bahwa Allah tidak menyesal dan ayat-
ayat lain yang menyatakan bahwa Allah menyesal karena ia telah berbuat
sesuatu (1 Samuel 15:11; Yunus 3:9-10). Sikap Allah ini tidak menunjuk kepada
perubahan mendasar dalam watak atau maksud-Nya. Ia selalu membenci dosa
dan selalu mengasihi orang berdosa. Sikap ini tidak berubah sebelum atau
sesudah pertobatan orang berdosa. Akan tetapi, perlakuan Allah terhadap
mereka berubah sebagai akibat pertobatan.

Sebagai contoh, kita melihat bahwa sikap Allah terhadap dosa Israel tidak
berubah. Ia membenci dosa bangsa itu. Oleh karena umat-Nya bersikeras un-
tuk hidup terus di dalam dosa, tentu saja mereka mengalami hukuman atas
dosa. Akan tetapi, ketika mereka bertobat dan meninggalkan dosa mereka,
maka sebagai akibatnya perlakuan Allah terhadap mereka berubah.

Seorang telah berkata bahwa kadar panas matahari tidak berubah ketika
mencairkan lilin dan mengeraskan tanah liat; karena perubahan bukan terjadi
pada matahari tetapi pada bahan yang disinarinya. Kita dapat mengandalkan
maksud-maksud Allah, Firman-Nya, dan sifat-Nya yang tidak berubah.
Sebagaimana panas matahari mencairkan lilin dan mengeraskan tanah liat,
demikian juga Allah yang tidak berubah itu bekerja hanya untuk kebaikan orang
yang lembut hatinya dan memberikan tanggapan yang baik kepada-Nya, dan
untuk kebinasaan bagi orang yang tidak memberikan tanggapan yang baik dan
mengeraskan hati.

13 Sebagai tinjauan kembali terhadap sifat-sifat Allah yang dibahas dalam
bagian ini, cocokkanlah masing-masing sifat (kanan) dengan gambarannya
(kiri) .
.... a Substansi (zat) dan hakekat adalah satu
.... b Waktu yang tak terbatas, tanpa permulaan atau akhir.

c Yang tak dibatasi oleh bentuk atau zat
d Kejamakan Oknum
e Tetap sama dalam hubungan dengan maksud, perka-

taan, dan watak
f Mampu berpikir, merasa, dan memutuskan

1) Kepribadian
2) Roh
3) Keesaan
4) Tritunggal
5) Kekekalan
6) Ketidakberu-

bahan
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SIFAT-SIFAT KODRATI ALLAH

Tujuan 7. Mencocokkan keempat sifat khas Allah dengan definisinya masing-
masing.

Kita menyebut orang yang ahli dalam bidang studi tentang Alla h sebagai
teolog. Saudara dan saya bukanlah teolog, namun kita berhak menelaah dan
menganalisa ajaran tentang Allah agar dapat memahami Allah lebih baik dan
lebih mengasihi Dia. Dalam usaha untuk mengenal Allah lebih bai k, adalah
penting untuk mempertimbangkan bukan saja hakekat-Nya tetapi J uga sifat-
sifat-Nya. Sifat-sifat Allah menjelaskan mengapa Allah melakukan tindakan-
tindakan tertentu dan dengan demikian kita tahu apa yang dapat diharapkan
daripada-Nya. Sifat-sifat khas Allah meliputi kemahakuasaan, kemahahadiran,
kemahatahuan, dan hikmat. Pertama kita akan membahas kemahakuasaan
Allah.

Kemahakuasaan Allah

Isteri Abraham, Sara, telah banyak melakukan perjalanan. Ia telah melihat
Tuhan melakukan hal-hal yang besar dan ajaib bagi suaminya dan diinya sen-
diri. Pada masa mudanya, ia dapat saja memenangkan kontes kecantik an, tetapi
sekarang wanita tua dengan wajah berkerut-kerut ini telah bungkuk dimakan
usia. la tertawa ketika mendengar tamunya memberitahukan suamin ra bahwa
ia akan hamil. Mustahil? Apakah saudara mempersalahkan Sara <arena ia
tersenyum? Namun, tamu surgawi itu berkata, "Adakah sesuatu yang mustahil
bagi Tuhan?" (Kejadian 18:1-15).

SIfat khas ilahi apakah yang sedang diingatkan Tuhan kepada, \braham
dan Sarah? Kemahakuasaan-Nya! Ia dapat berbuat apa saja. Kuasa yar g mutlak
ini diperlihatkan kepada kita di dalam Alkitab dalam hubungan dengan:

1. Penciptaan (Kejadian 1:1).
2 Pemeliharaan segala sesuatu oleh Firman-Nya yang berkuas a (Ibrani

1:3).
3 Penebusan umat-Nya (Lukas 1:35-37).
4. Mujizat-mujizat (Lukas 9:43).
5. Penyelamatan orang berdosa (1 Korintus 2:5; 2 Korintus 4:"').
6. Penggenapan maksud-Nya untuk kerajaan-Nya (l Petrus I:~i).
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Namun, kita harus ingat bahwa Allah tidak dapat melakukan hal-hal yang
tidak masuk akal, seperti membuat air yang kering. Demikian juga Ia tidak
akan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kodrat-Nya sendiri.

Suatu kenyataan yang sesuai dengan kodrat Allah ialah bahwa Ia dapat
membatasi pekerjaan kuasa-Nya jika Ia menginginkan demikian. Sebagai con-
toh, Allah memberikan kepada setiap orang kebebasan untuk memilih antara
Dia sendiri dan Iblis. Allah tidak akan memaksa seseorang untuk diselamatkan
berlawanan dengan kehendak orang itu sendiri. Ia membatasi diri-Nya sendiri
demi memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mengambil keputusan-
nya sendiri.

Yeremia 32:17 berkata begini kepada Tuhan, "Engkaulah yang telah men-
jadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-
Mu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil bagi-Mu." Kemudian
Allah bertanya kepada Yeremia, "Adakah sesuatu yang mustahil untuk-Ku?
Bila kita memahami kuasa Allah yang besar, kita tidak pernah lagi akan ragu
untuk meminta pertolongan-Nya dalam keadaan apa pun yang kita hadapi.

14 Bacalah Keluaran 3:11-12. Tiga kata apakah yang dikatakan Allah kepada

Musa untuk mengingatkannya akan kemahakuasaan Tuhan? .

Kemahahadiran Allah

Seorang anak hendak melakukan sesuatu yang buruk, tetapi ia memutuskan
bahwa sebaiknya ia melakukan hal itu di bawah suatu atap agar Allah yang
memandang ke bawah dari surga tidak dapat melihatnya. Sifat ilahi apakah
yang tidak dipahami anak itu? Kenyataan bahwa Allah mahahadir - Ia hadir
di mana-mana. Pemazmur berbicara tentang hal ini dalam Mazmur 139:7-10:

"Ke mana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu, ke mana aku dapat lari dari
hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana; jika aku
menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika
aku terbang dengan sayap fajar, dan membuat kediaman di ujung laut,
juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan-kanan-Mu
memegang aku."
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Kemahahadiran Allah tidak berarti bahwa Allah mempunyai hubungan
yang lama dengan setiap orang. Ia akan menyatakan diri-Nya, memberkati,
dan membesarkan hati mereka yang mengasihi dan melayani Dia, tetar i memur-
kai dan menghukum mereka yang melawan Dia. Ia ada di dalam badai, tetapi
bukan dalam cara yang sama seperti Ia menyertai dua orang anak-Nya yang
berdoa dengan tulus memohonkan bimbingan-Nya (Nahum 1:3; Matius 18:20).

Pengetahuan bahwa Allah selalu hadir menolong untuk memberikan kita
keberanian, karena kita tahu bahwa Allah ada untuk menguatkan dan memim-
pin kira. Ini juga menolong untuk mengingatkan kita agar berhati-hati dalam
cara hidup kita karena Allah melihat segala sesuatu yang kita lakuk an, baik
atau buruk. Kita berkewajiban melayani Allah di mana saja dan paca waktu
apa saja, karena Ia hadir.

K Ita juga harus mengingatkan diri kita sendiri bahwa kita tidak dap at meng-
gunakan perasaan kita sebagai ukuran bagi kehadiran Allah di teru.ah kita.
Apapun juga perasaan kita, Allah menyertai kita. Andaikan seorang gadis kecil
sedang menangis dalam kegelapan dan ibunya memberitahukan kepadanya
bahwa la menyertai gadis itu. Gadis itu mungkin berpikir bahwa ia mest melihat
ibunya agar mengetahui bahwa ibunya ada hadir. Entah ia melihat ibunya atau
tidak, hal ini tidak mengubah kenyataan bahwa ibunya hadir. Demik lan juga
dengan kita. Entahkah kita merasakan kehadiran Allah atau tidak, Alkitab
memberitahukan bahwa Ia ada di mana-mana. Pengetahuan ini cukup I lagi kita
untuk memelihara sikap memuji Tuhan dan sikap berani sepanjang waktu.

15 Dalam buku catatan tulis dua alasan mengapa pengetahuan akan I emaha-
hadiran Allah harus mempengaruhi cara hidup kita.

Kemahatahuan AJI ah

Adalah selangkah saja antara kemahahadiran Allah dan kemaha .ahuan-
Nya - pengetahuan-Nya akan segala sesuatu. Manusia sering harus bekerja
keras untuk menemukan fakta-fakta. Sementara kita belajar dan mendapat
pengetahuan, kita mengumpulkan berbagai fakta, tetapi nampaknya semakin
kita belajar, semakin kita menyadari betapa kurangnya pengetahuan kita.

Allah tidak mempunyai persoalan seperti itu. Ia mengetahui segala sesuatu.
Penguasa alam semesta ini memiliki kesadaran yang tidak terbatas. Kenyataan
ini sukar kita pahami sepenuhnya, namun penting sekali bagi iman kita terhadap
kesempurnaan Allah. Secara logis, Ia harus mengetahui semua hal yan! aktual
dan yang mungkin. Kalau tidak, maka Ia akan terus-menerus belaja) untuk
mengetahui hal-hal yang tidak diketahui-Nya sebelumnya, dan perlu menyesuaikan
rencana rencana dan maksud-mak sud-Nya dengan pengetahuan baru tersebut.
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Karena Allah mengetahui segala sesuatu, Ia dapat memberitahukan lebih
dahulu apa yang akan terjadi di masa depan. Itulah sebabnya kita menemukan
banyak peristiwa yang sudah diramalkan dalam Alkitab. Ini tidak berarti bahwa
Allah Yang Kekal membuat keputusan-keputusan tentang apa yang akan menimpa
kita. Ia hanya mengetahui apa yang akan menjadi keputusan kita sebelum kepu- .
tusan itu diambil. Karena Ia melihat lebih dahulu, maka Ia dapat memberitahukan
lebih dahulu apa yang akan terjadi di masa depan. Hal ini tidak berarti bahwa
Ia menentukan lebih dahulu, atau memutuskan sebelumnya apa yang akan terjadi.

Kenyataan bahwa Allah mengetahui segala sesuatu seharusnya meneguhkan
iman kita apabila kita berada di tengah-tengah pencobaan yang hebat, karena
Ia lebih mengetahui persoalan kita dibandingkan dengan diri kita sendiri. Ia
mengetahui penyebab dan apa yang akan terjadi dengan setiap pemecahan yang
mungkin kita pertimbangkan. Kita dapat menerima keyakinan yang kuat dari
kenyataan ini, sementara kita mencari pimpinan-Nya untuk pemecahan yang
tepat bagi persoalan-persoalan kita.

16 Bacalah Mazmur 139:1-19dan selesaikanlahpemyataan-pemyataan berikut ini.
a Ayat sampai ayat berbicara tentang kemahatahuan Allah.
b Ayat sampai ayat berbicara tentang kemahakuasaan Allah.
c Ayat sampai ayat berbicara tentang kemahahadiran Allah.

17 Pernyataan manakah yang BENAR dalam hubungan dengan kemahatahuan
Allah?
a Karena Allah mengetahui keputusan-keputusan yang akan saya buat, maka

semua keputusan saya sebenarnya adalah keputusan-Nya.
b Pengetahuan bahwa Allah mengetahui segala sesuatu seharusnya memim-

pin saya untuk berpaling kepada-Nya meminta bimbingan bila saya akan
mengambil keputusan.

c Memberitahukan lebih dahulu berarti menentukan lebih dahulu.
d Jika Allah tidak mahatahu, maka Ia tidak sempurna.
e Kemahatahuan berarti mengetahui segala sesuatu yang ada, termasuk penge-

tahuan yang sempurna tentang masa lalu, maka sekarang, dan masa depan.

Hikmat Allah

Banyak ilmuwan mengetahui sejumlah besar fakta, tetapi semua pengeta-
huan dunia ini belum memecahkan persoalan-persoalan masyarakat. Manusia
tidak memiliki hikmat yang diperlukan untuk mengetahui bagaimana menerap-
kan pengetahuan mereka kepada persoalan-persoalan dalam cara sedemikian
rupa sehingga semua orang dapat hidup bersama dalam perdamaian dan
kemakmuran.
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Hikmat tidaklah sama dengan pengetahuan. Hikmat menelaah pengetahuan
untuk menemukan tujuan yang setinggi mungkin lalu menggunakan cara ter-
baik untuk mewujudkan tujuan tersebut. Karena Allah mahabijaksana, Ia
melakukan segala sesuatu dengan baik. Dalam hikmat-Nya yang sempurna, Ia
memberikan kita Firman-Nya, Alkitab, untuk memimpin kita dalam se mua yang
kita lakukan, Jika kita hidup sesuai petunjuk-Nya sebagaimana tern lis dalam
Firman-Nya, kita akan mendapat keuntungan dari hikmat-Nya dan diberkati
oleh-Nya.

Kadang-kadang kita gagal melihat hikmat Allah yang mengizinkan hal-
hal tertentu terjadi dalam hidup kita. Pertama, kita mesti ingat bah wa Allah
mengizinkan kita untuk mengadakan pilihan-pilihan kita sendiri. Jik.i pilihan-
pilihan itu tidak sesuai dengan kehendak-Nya, maka kita mendatangkan per-
soalan ke atas diri kita sendiri. Juga, kita harus ingat bahwa kita hid Ip dalam
dunia yang berdosa. Baik orang Kristen maupun bukan, kadang-kad mg men-
jadi korban bencana alam atau tindakan-tindakan jahat orang lain dal im dunia
yang sudah rusak oleh dosa. Allah tidak berkewajiban untuk men dal angi kita
dan menerangkan mengapa sesuatu terjadi sebagaimana adanya. Ia mungkin
mengizinkan hal-hal terjadi dan kita tidak pernah akan mengetahui alasan di
balik peristiwa-peristiwa tersebut. Tetapi sebagaimana dikatakan I yat anes 4:8,
"kasih yang sempurna membuangkan ketakutan." Kita dapat percara penuh
kepada Allah dalam segala keadaan, karena mengetahui bahwa dalarr hikmat-
Nya yang tidak terbatas, Ia akan mengerjakan segala sesuatu untuk cebaikan
kita dan untuk kemuliaan-Nya (Roma 8:28).

Ayat-ayat seperti Mazmur 104:24-30 dan Yeremia 10:12 mengingatkan kita
bahwa kita dapat melihat hikmat Allah melalui ciptaan-Nya. Dibutuhk: ln peren-
canaan yang cerdik untuk menghasilkan rancang bangun alam yang rumit. Saya
sangat kagum apabila meneliti bulu seekor burung. Setiap bagian kel ii diran-
cang dengan fungsi khusus untuk terbang atau untuk perlindungan bag iburung
itu dari anasir-anasir alam. Jika saya menyelidiki kerangka buru: tg, saya
menemukan bahwa tulang-tulang yang agak besar berlubang dan beri. i udara.
Ini menahan makhluk kecil itu di udara. Anak-anak burung tersel ut akan
memili ki rancang bangun yang sama. Ini hanya merupakan contoh k ecil dari
hikmat besar Allah.

Saya diberkati bila mengingat bahwa Allah juga menyediakan hikmat-Nya
bagi kita ketika kita membutuhkannya. Apa yang akan kita hadapi lari ini,
esok, minggu depan, atau bulan depan tidaklah menjadi soal. Yakobus 1:5
memberitahukan kita agar tidak bimbang, tetapi meminta hikmat. Sebab Allah
murah hati dan memberikan hikmat dengan limpah kepada umat-N ia.
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18 Berdasarkan pembahasan tentang hikmat Allah, yang mana di antara per-
nyataan berikut merupakan contoh yang baik dari hikmat-Nya menurut per-
timbangan saudara?
a Jika saya mempunyai pengeluaran-pengeluaran yang tak terduga tetapi tidak

mengetahui bagaimana membuat rencana untuk menanggulanginya, saya
dapat meminta petunjuk dari Allah dan yakin bahwa Ia dapat memberikan
hikmat yang diperlukan untuk memecahkan persoalan tersebut.

b Seorang gadis Kristen yang menjadi teladan dan kesaksian tentang kasih
Kristus meninggal dunia secara tiba-tiba karena kecelakaan. Oleh karena
kematiannya membawa banyak orang dalam lingkungannya kepada Tuhan,
kita mengetahui bahwa hikmat Allah telah merencanakan kematian itu un-
tuk kebaikan yang lebih besar.

c Firman Allah, Alkitab, adalah pembimbing untuk menunjukkan kepada kita
bagaimana memelihara kehidupan yang baik dan berbuah.

d Allah memberikan hikmat kepada para pemimpin gereja untuk menangani
hal-hal rohani dalam gereja sesuai dengan kehendak-Nya.

e Susunan tubuh manusia menyatakan hikmat Allah.
f Hikmat Allah tidak membiarkan orang Kristen melakukan kesalahan-

kesalahan dalam penilaian.

19 Untuk meninjau kembali bagian ini, cocokkanlah keempat sifat khas Allah
dengan artinya masing-masing.

a Sifat Allah untuk hadir di mana-mana.

b Cara bekerja Allah untuk mewujudkan tujuan ter-
tinggi dalam cara terbaik yang mungkin bagi
makhluk-makhluk dan ciptaan-Nya.

c Sifat Allah untuk mengetahui segala sesuatu.

d Sifat Allah yang menyatakan kekuasaan-Nya yang
mengatasi segala sesuatu.

1) Kemahakuasaan
2) Kemahatahuan
3) Kemahahadiran
4) Hikmat

Dalam pasal ini kita telah meninjau kembali kodrat Allah dan sifat-sifat
khas-Nya. Dalam pasal berikut, kita akan melihat ciri-ciri moral Allah dan
karya-Nya yang agung. Ini akan mempersiapkan kita untuk menelaah pelajaran
tentang Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Sementara saudara mendapat penger-
tian yang lebih besar mengenai Pencipta Ilahi dan hubungan saudara dengan-
Nya, saudara akan dapat melayani Dia dengan lebih baik dan bereaksi kepada
orang lain tentang kasih-Nya yang besar.
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soal-soal untuk menguji diri

PILIHAN GANDA. Pilihlah jawaban yang benar untuk setiap pemyataan.

I Orang Kristen beribadah secara rohani dan tidak menyembah tempat -tempat,
patung- patung, atau hal-hal yang terbatas lainnya karena Allah ada ah
a) roh c) mahakuasa
b) esa d) kekal

2 Jikalau saya sungguh menyadari bahwa Allah mahatahu, mahaku..sa, dan
hadir di mana-mana, maka saya akan
a) hidup sedemikian rupa sehingga menyenangkan Dia dan yakin bahwa la akan

menolong saya dalam setiap pencobaan.
b) menyadari juga bahwa pilihan apapun yang saya ambil, itu adalah oilihan-

Nya bagi saya dan tidak ada sesuatupun yang dapat saya lakukan untuk
mengubah hidup saya.

c) menangani persoalan-persoalan dan keperluan-keperluan saya tiap-tiap hari
menurut cara saya sendiri karena saya meminta pertolongan Allal hanya
untuk persoalan-persoalan hidup yang lebih besar.

3 Oleh karena kodrat Allah dan sifat-sifat khas-Nya, maka Ia tidak hany 3 mam-
pu mengetahui kebutuhan-kebutuhan kita, tetapi Ia juga
a) terlalu jauh untuk terlibat dalam pemecahannya.
b) men} adari bahwa kita tidak memiliki kodrat dan sifat-sifat khas yang sama

dan karena itu Ia tidak dapat berkomunikasi dengan kita dalam car a yang
berarti.

c) mampu mencukupi segala kebutuhan kita.

4 Bila kita yakin bahwa dalam segala sesuatu Allah turut bekerja untuk
kebaikan kita dan untuk kemuliaan-Nya, maka kita sedang mengaku
a) kepri hadian-Nya. c) hikmat-Nya.
b) kekekalan-Nya. d) kemahatahuan-Nya.

BENAR-SALAH. Tuliskan B di depan pernyataan yang BENAR dan S di depan
pernyataan yang salah.

5 Sifat Allah yang menyatakan bahwa kita dapat datang kepada-N va dan
bahwa Ia memperhatikan kebutuhan kita ialah keesaan.
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6 Kekristenan berbeda dari penyembahan kepada banyak allah karena
Allah rohani adanya.

7 Alkitab mengajar bahwa ada tiga Pribadi dalam Hakekat Allah: Bapa,
Anak, dan Roh Kudus. Kita menamakan sifat ini Tritunggal.

8 Sifat Allah yang menggambarkan keberadaan-Nya tanpa permulaan atau
akhir ialah kekekalan.

9 Seseorang yang mungkin tidak dapat melihat tujuan dalam pencobaan-
pencobaan, barangkali belum menyadari sepenuhnya hikmat Allah .

.... 10 Bukti terbanyak bagi ajaran Tritunggal terdapat dalam Perjanjian Lama.
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jawaban pertanyaan dalam uraian pasal

11 a Benar. b Benar. eSaiah.

1 Jawaban saudara sendiri.

12 a Allah; dunia.
b maksud; Firman.

edibinasakan.
d kasih; kebenaran.

2 Jawaban saudara sendiri. Saya memperhatikan bahwa kita dapat J nengenal
OI ang lain dengan cara bercakap-cakap dengan mereka, mende rgarkan,
dan mempelajari kehidupan mereka. Agar dapat mengenal Allah, l ita harus
meluangkan waktu untuk melakukan hal-hal ini.

13 a 3) Keesaan
b 5) Kekekalan
c 2) Roh

d 4) Tritunggal
e 6) Ketidakberubahan
f 1) Kepribadian

3 b) kemampuan untuk berpikir, merasa, dan mengambil keputusan.

14 "Aku menyertai engkau."

4 b) Allah mengetahui dan memperhatikan .... Ini dinyatakan secar 1 kiasan.

15 Kita mengetahui bahwa Allah selalu hadir untuk menguatkan di ln mem-
berikan dorongan kepada kita dalam pencobaan. Kita tahu bahwa IImelihat
segala hal yang kita lakukan, entah baik atau buruk, dan kita bert anggung
jawab untuk melayani Dia pada segala waktu.

5 dj semua jawaban di atas: a), b), dan c) benar.

16 a Ayat 1-6.
b Ayat 13-19.
e Ayat 7-12.

6 a Allah Yang Mahakuasa.
b Allah Tuhanmu; allah lain di hadapan hadirat-Ku.
e membuat di samping-Ku allah perak, juga allah emas janganln h kamu

buat.
d Allah Tuhan kita adalah satu-satunya dan di samping-Nya tidak ada allah

lain.
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7 Tentu saja semua gagasan ini berhubungan dalam menggambarkan kesa-
tuan dan keesaan Allah. Kami telah mencocokkan nya begini:
a 2) Keunikan. e 3) Ketidakterbagian.
b 1) Keesaan menurut angka. f 3) Ketidakterbagian.
e 2) Keunikan. g 1) Keesaan menurut angka atau
d 3) Ketidakterbagian. 2) Keunikan.

17 a Salah.
b Benar.

eSaIah.
d Benar.

e Benar.

8 a Allah Bapa.
bAllah.
cAilah.

d tiga pribadi yang dapat dibeda-
kan (Bapa, Anak, dan Roh Ku-
dus).

18 Jawaban a, b, e, d, dan e merupakan contoh yang baik tentang hikmat
Allah. Jawaban b bukan merupakan contoh yang baik, karena musibah
yang menimpa gadis tersebut adalah kesalahan manusia dan bukan tang-
gung jawab Allah. Akan tetapi Allah turut bekerja dalam situasi itu demi
kebaikan dengan cara menggunakan musibah tersebut untuk membawa
orang kepada-Nya dan dalam hal inilah hikmat Allah kelihatan. Jawaban
f bukanlah contoh yang baik karena Allah dalam hikmat-Nya membiarkan
kita mengadakan pilihan-pilihan kita sendiri. Kita dapat memilih untuk
meminta Dia memberikan kita hikmat dalam mengadakan pilihan.

9 a 5) Kemajemukan Pribadi.
b 3) Mesias atau Roh Kudus.
e 2) Penebus atau Juruselamat.

19 a 3) Kemahadiran.
b 4) Hikmat

10 a, b, d, e, dan f benar.

d 1) Roh Kudus.
e 4) Oknum-oknum Tritunggal.

e 2) Kemahatahuan.
d 1) Kemahakuasaan.


