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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Mempelajari tentang sifat-sifat Allah merupakan suatu pelajaran yang 

sangat berharga, sebab dengan demikian setiap orang yang percaya akan semakin 

dikuatkan imannya kepada Allah. Allah yang pantas untuk disembah tentulah 

yang mengatasi segala sesuatu, lebih besar dari segala sesuatu, lebih mulia dari 

segala sesuatu dan lain sebagainya. Tidak ada kata yang dapat disimpulkan selain 

berkata bahwa Allah itu agung dan tidak ada sesuatu yang agung yang dapat 

dipikirkan oleh manusia untuk dibandingkan dengan-Nya. 

Paper singkat ini tidak akan membahas sifat-sifat Allah dari keseluruhan 

isi Alkitab, namun secara khusus akan membahasnya dari kitab nabi Yesaya. Hal 

ini dilakukan karena di dalam kitab Yesaya ini tercatat dengan jelas sifat-sifat 

Allah. Kitab ini dengan gamblang mencatatkan sifat Allah yang Mahatahu, 

Mahabenar, Mahakasih, Mahakudus, Mahaadil dan Mahakuasa (berdaulat). 

Semua sifat Allah ini bertujuan untuk menunjukkan kebesaran-Nya, sehingga 

setiap manusia patut bersyukur atas keadaannya dan kesempatan yang telah Allah 

berikan kepadanya untuk mengenal pencipta-Nya. Dengan demikian, paper ini 

akan menguraikan dan memberikan dukungan ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah 

dalam kitab Yesaya, sehingga akan semakin jelas pembahasannya bagi setiap 

yang membaca paper ini. 

Penulis berharap setiap pembaca memperoleh berkat dari tulisan ini dan 

juga menjadi suatu latihan bagi penulis untuk belajar dalam membuat berbagai 

karya ilmiah lainnya.  

 



2 

 

BAB II 

SIFAT-SIFAT ALLAH DALAM KITAB YESAYA 

 

Alkitab adalah kitab suci agama Kristen yang menjadi dasar semua 

pengajarannya. Mempercayai sebuah kitab yang benar berasal dari Allah pencipta 

langit dan bumi sebagai dasar dari semua pengajaran adalah sesuatu yang sangat 

penting. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana seseorang dapat 

mempercayai Alkitab adalah firman dari Allah? Dr. Suhento Liauw member 

jawaban atas pertanyaan ini, bahwa satu-satunya cara yang dapat dilakukan adalah 

Circular Reasoning, artinya Alkitab sendirilah yang membuktikan dirinya benar.
1
 

Dasar circular reasoning yang dipakai adalah sifat penulis Alkitab itu sendiri. 

Kalau Alkitab adalah benar firman dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, 

maka sifat-sifat-Nya akan jelas terlihat di dalamnya. Sesungguhnya semua sifat 

Allah terlihat jelas di dalam Alkitab.
2
 Tetapi, dalam paper yang singkat ini, sesuai 

dengan tuntutan mata kuliah eksegesis kitab Yesaya, penulis akan membahas 

sifat-sifat Allah dari kitab Yesaya, yang mencatat dengan jelas sifat-sifat Allah di 

dalamnya. 

 

2.1. Allah Mahatahu 

Nabi Yesaya yang hidup sekitar abad ke-8 SM, banyak mencatatkan 

kebenaran-kebenaran yang tak terbantahkan, baik dalam ilmu pengetahuan 

maupun sejarah. Namun, kitab Yesaya ini merupakan pokok perdebatan yang 

sangat sengit diantara Liberalisme dengan Fundamentalisme. Di mana kelompok 

                                                             
1 Dr. Suhento Liauw, Doktrin Alkitab Alkitabiah (Jakarta: GBIA Graphe, 2001), hlm. 70 
2 Ibid. hlm. 71 
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liberal tidak percaya akan nubuatan-nubutan yang tercatat di dalam kitab ini, 

sehingga mereka mengajukan bermacam-macam teori untuk mengaburkan hal-hal 

yang menurut mereka tidak masuk akal. Mereka akan terlebih dahulu menyerang 

tentang kepenulisannya, sebab apabila mereka dapat mengalahkan pendapat 

tradisional yang mengatakan bahwa Yesayalah penulis kitab Yesaya, maka 

mereka akan lebih leluasa untuk meruntuhkan kebenaran-kebenaran lainnya. 

Paling tidak ada dua pandangan populer yang menentang kepenulisan 

Yesaya. Pada akhir abad ke-18, setelah kritik kepada kepenulisan Taurat, perha-

tian beralih kepada Yesaya. Doderlein dan Eichhorn menganggap pasal 40-66 

ditulis oleh seorang nabi pembuangan yang disebut “Deutero-Yesaya.” Kemudian 

pada tahun 1892, Berhard Duhm menulis komentari atas Yesaya yang mengatakan 

bahwa pasal 56-66 ditulis oleh seorang yang hidup setelah pembuangan, yang ia 

sebut “Trito-Yesaya.” Ia juga berpendapat bahwa pasal 1-39 mengandung banyak 

bahan yang tidak berasal dari Yesaya. Teori mereka biasanya menyebutkan bahwa 

karya Yesaya yang sebenarnya tidak terlalu banyak, dan awalnya beredar secara 

terpisah. Lalu karya-karya Yesaya ini dijadikan satu volume dan ditambahkan 

bahan-bahan lain selama berabad-abad, terutama oleh murid-murid Yesaya (8:16).  

Namun, orang-orang percaya justru akan berkata bahwa hal ini membukti-

kan bahwa kitab ini benar-benar adalah kitab yang diilhami oleh Allah. Sebab 

semua hal yang dinubuatkan di dalam kitab ini dengan tepat digenapi. 

Berikut ada beberapa fakta yang menunjukkan tentang ke-Mahatahuan 

Allah di dalam kitab Yesaya yang telah terbukti benar pada tahun-tahun 

berikutnya. 
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A. Kemahatahuan Allah dalam Ilmu Pengetahuan (Bumi Bulat) 

Sejak kapankah manusia mengetahui bahwa bumi bulat? Sebelum zamannya 

Nicolaus Copernicus (1473-1543), penduduk bumi percaya bahwa bumi datar. 

Sekalipun tidak ada ayat Alkitab yang mengatakan bahwa bumi datar, hal ini 

kemungkinan besar disebabkan oleh karena kesalahan penafsiran Kis. 1:8, yang 

menyebutkan “ujung bumi.” Galileo Galilei, murid Copernicus, dipenggal 

kepalanya oleh Gereja Roma Katholik karena mencetuskan ide bahwa bumi bulat. 

Tetapi sekitar dua ribu tahun sebelum Copernicus, Yesaya telah menuliskannya 

bahwa bumi bulat.
3
 

Yesaya 40:22. Dia yang bertakhta di atas bulatan bumi yang 

penduduknya seperti belalang; Dia yang membentangkan langit seperti 

kain dan memasangnya seperti kemah kediaman! 

 

 

Nabi Yesaya tentu tidak memiliki alat-alat canggih seperti yang dimiliki 

oleh orang-orang zaman sekarang, tetapi dia telah memberitahukan bagi orang-

orang sezamannya bahwa bumi bentuknya bulat. Lalu, siapa yang memberi-

tahukan hal ini kepada Yesaya? Tentu orang percaya harus berkata bahwa Tuhan-

lah yang menginspirasikannya kepada nabi Yesaya, sebab Allahlah yang mencip-

takan langit dan bumi dan hanya Allahlah yang lebih tahu bagaimana sebenarnya 

bentuk dari bumi tersebut. 

 

B. Kemahatahuan Allah dalam Sejarah (Raja Koresh) 

Suatu hal yang menjadi topik perdebatan dalam kitab Yesaya ialah tentang 

nubuatan akan raja Koresy (Koresh). Melalui nubuatan tersebut, disebutkan secara 

                                                             
3 Ibid. hlm. 72 
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spesifik nama orang yang akan memberikan wewenang kepada bangsa Israel 

untuk membangun bait Allah. Firman Tuhan berkata bahwa dia (Koresh) adalah 

gembala Allah dan kehendak-Nya akan digenapinya (Yes. 44:28). 

John F. Walford salah seorang pakar nubuat menulis tentang nubuat-nubuat 

dalam Alkitab dan memberikan penjelasan tentang nubuatan ini sebagai berikut: 

Yesaya 44:24-28. Sebuah nubuat yang tidak biasa diungkapkan, 

yaitu bahwa Yerusalem akan dihuni lagi, reruntuhannya akan dibangun 

kembali, dan bahwa “Koresh” akan diberi wewenang untuk 

membangun kembali Bait Allah sesudah penawanan. Nubuat Yesaya ini 

ditulis 150 tahun sebelum penggenapannya. Koresh, Raja Media-Persia 

yang menaklukkan Yerusalem dalam tahun 539 SM, pada tahun-

tahun berikutnya member ijin kepada orang Yahudi untuk kembali ke 

tanah air mereka dan membangun sebuah Bait Allah. Mungkin sekali 

Daniel, yang mempunyai kedudukan tinggi dalam pemerintahan 

Koresh, memberi pengaruh untuk keluarnya keputusan ini. Nubuatan 

ini tidak biasa dalam hal nama pribadi sudah disebut-sebut sebelum ia 

dilahirkan. Hal ini terjadi pula dengan Yesus (Mat. 1:21) dan Maher-

Syalal-Hasy-Bash (Yes. 8:1-4) 

Yesaya 45:1-13. Sekali lagi Koresh disebut-sebut sebagai orang yang 

akan mengalahkan segala sesuatu yang ada di hadapannya. Dalam 

melakukan itu Tuhan akan mengumumkannya ke seluruh dunia. 

Referensi selanjutnya untuk Koresh adalah, “Akulah yang menggerak-

kan Koresh untuk maksud penyelamatan, dan aku akan meratakan 

segala jalannya; dialah yang akan membangun kota-Ku dan yang akan 

melepaskan orang-orang-Ku yang ada dalam pembuangan, tanpa 

bayaran dan tanpa suap, ‘firman TUHAN semesta alam” (ayat 13).4 

 

Para peng-kritik Alkitab akan terus menyanggah kebenaran ini, sebab 

mereka tidak pernah percaya akan nubuatan-nubuatan dalam Alkitab. Hal ini 

dipengaruhi oleh filosofi dasar mereka yang salah terhadap Alkitab. Mereka tidak 

percaya bahwa Alkitab adalah buku yang khusus dari Allah yang mana isinya juga 

penuh dengan kebenaran-kebenaran yang sejati. Namun, orang-orang percaya 

                                                             
4 John F. Walvoord, Every PROPHECY of the BIBLE ;Pedoman Lengkap Nubuat 

Alkitab (Bandung: Penerbit Yayasan Kalam Hidup, 2003), hlm.142 
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harus berkata bahwa ini adalah salah satu tanda yang membuktikan bahwa kitab 

ini bersal dari Allah yang Mahatahu, selain tahu tentang hal-hal yang jauh di 

belakang, tentu tahu juga tahu akan hal-hal yang jauh di depan. 

 

C. Kemahatahuan Allah akan Hati Manusia 

Di dalam Yesaya 6:9-10 tertulis: 

Kemudian firman-Nya: "Pergilah, dan katakanlah kepada bangsa ini: Dengarlah 

sungguh-sungguh, tetapi mengerti: jangan! Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi 

menanggap: jangan! Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya 

berat mendengar dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan 

mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan 

mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh." 

 

Nubuatan ini dituliskan Allah melalui nabinya yaitu Yesaya, bahwa hati 

orang-orang Israel akan susah untuk mendengarkan firman Tuhan. Bagi mereka 

akan terus diberitakan firman Tuhan, namun mereka terus-menerus menolaknya 

dan akhirnya hati mereka semakin hari semakin keras untuk menerima kebenaran 

firman Tuhan. Pernyataan ini digenapi pada zaman para rasul,
5
 sebagaimana 

mereka mengumpamakan bangsa Israel pada masa mereka seperti yang tertulis 

dalam kitab Yesaya 6:9-10. Hal ini juga masih terus berlanjut hingga zaman 

sekarang ini (Tahun 2013). Inilah yang membuktikan bahwa Allah Mahatahu, 

yaitu tahu tentang isi hati manusia. 

 

2.2. Allah Mahabenar 

                                                             
5 Matius 13:14-15, Markus 4:12, Lukas 8:10, Yohanes 12:40 dan Kis. 28:26-27 
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Sifat Allah yang Mahatahu dan Mahabenar merupakan sifat yang bisa 

disamakan. Sebab jikalau Allah Mahatahu, tentulah pengetahuan-Nya juga benar 

sebab Allah telah tahu dari semula apa yang akan terjadi.
6
  

Seperti yang telah diketahui oleh umum bahwa semua kepercayaan yang 

mengakui akan eksistensi Allah pasti mengakui juga bahwa Allah tersebut 

Mahabenar. Namun, pengakuan ini tentu akan semakin kuat apabila dapat 

dibuktikan oleh para penganut-Nya dengan berbagai argumentasi maupun fakta-

fakta sejarah atau ilmu pengetahuan yang sejati. Orang-orang percaya yang 

mengakui bahwa Alkitab adalah satu-satunya firman Tuhan namun tidak dapat 

memberikan alasan (bukti) yang kuat tentang keunggulan kitab tersebut tentu akan 

sangat terbatas dalam memenangkan banyak jiwa kepada Allah. Orang yang 

seperti ini sangat mungkin akan terhanyut ke dalam pengajaran agama lain karena 

dasarnya tidak kuat.  

Kesanggupan dalam membuktikan bahwa sifat-sifat Allah itu tertulis dalam 

Alkitab merupakan pertarungan antara hidup matinya kekristenan. Sebab jika 

kekristenan tidak dapat menjelaskannya dengan baik maka Alkitab akan menjadi 

buku kuno yang tidak ada bendanya dengan buku-buku kuno lainnya. Apabila hal 

ini terjadi maka agama Kristen juga akan menjadi tertawaan setiap orang yang 

beragama. 

Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh  orang 

benar itu?7
 

Umat-Ku binasa karena tidak mengenal Allah; karena engkaulah yang 

menolak pengenalan itu maka Aku menolak engkau menjadi imam-Ku; 

                                                             
6 Dalam istilah theologi disebut “foreknowledge” bahwa Allah telah tahu sebelum semu 
7 Mazmur 11:3 
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dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka Aku juga akan 

melupakan anak-anakmu.8 

 

Oleh karena itu, di sini penulis akan memberikan beberapa bukti yang 

menguatkan pernyataan tentang Allah yang Mahabenar dari kitab Yesaya. 

a. Yesaya 40:22 memberitahukan umat manusia bahwa bumi itu bulat dan 

telah terbukti oleh ilmu pengetahuan yang sejati. 

b. Yesaya 26:9,10. Pernyataan “sebab apabila Engkau datang menghakimi 

bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar” 

memberitahukan kepada para pembaca kitab Yesaya bahwa TUHAN sajalah 

yang memilliki kebenaran yang pasti, sebab jika tidak demikian maka 

pernyataan ini akan menjadi suatu pernyataan kosong. Orang-orang dunia 

mungkin akan berkata bahwa mereka memiliki kebenaran, namun 

sebenarnya kebenaran mereka hanya bersifat relative sedangkan kebenaran 

yang dari TUHAN sifatnya absolute. Kemudian, ditegaskan lagi di Yesaya 

33:5, bahwa Ia membuat Sion penuh keadilan dan kebenaran. Jadi, hanya 

TUHAN-lah sumber kebenaran sehingga Ia dapat memberikannya kepada 

Sion. Di dalam kitab Yohanes 14:6, Yesus (juga adalah TUHAN) meng-

konfirmasi bahwa Dia-lah kebenaran itu. Di dalam kitab Yesaya disebutkan 

Allah memakai bangsa Asyur untuk melawan bangsa-bangsa yang murtad 

namun akhirnya Allah juga menghukum Asyur yang telah dipakai sebagai 

Alatnya. Hal ini sepertinya kontroversi tetapi ternyata tidak, dan tindakan 

Allah benar adanya sebab ayat-ayat berikutnya memberitahukan pembaca 

kitab Yesaya bahwa bangsa Asyur telah meninggikan hatinya dan menjadi 

sombong (Yesaya 10:5-19). Inilah salah satu bukti bahwa Allah itu 

                                                             
8 Hosea 4:6 
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Mahabenar, sehingga menghakiminya dengan adil dan semuanya itu juga 

oleh karena Allah itu Mahatahu. Jadi, semua sifat Allah saling berhubungan 

dan memberikan kesimpulan yang mengagumkan bahwa Allah tidak pernah 

melakukan sesuatu apapun yang bertentangan dengan sifat-Nya yang lain. 

c. Yesaya 45:19, TUHAN selalu berkata benar. Karena Tuhan adalah sumber 

kebenaran yang absolute, maka semua yang difirmankan-Nya adalah 

kebenaran dan tidak ada satupun yang salah. Hal ini semakin nyata dari 

pernyataan Tuhan Yesus di kitab injil Yohanes 8:46 bahwa Yesus
9
 tidak 

pernah melakukan kesalahan, dan Yesus menantang mereka siapa yang 

dapat membuktikan bahwa Dia pernah berbuat salah. 

 

2.3. Allah Mahakasih 

Sifat Allah yang Mahakasih merupakan hal yang sangat mulia dan harus 

disyukuri oleh setiap umat manusia. Allah sabar terhadap kejahatan manusia, 

kedegilan hati dan kesombongan manusia adalah bukti yang kuat tentang 

kebenaran Allah yang Mahakasih. Dalam kitab Yesaya, sifat Allah yang Maha 

Kasih ini sangat jelas terlihat, antara lain: 

a. Yesaya 53:2-6 

Ayat-ayat ini menunjukkan bagaimana Allah sangat mengasihi seluruh umat 

manusia. Kasih yang paling besar yang diberikan Allah Bapa kepada manusia 

adalah pengorbanan Anak-Nya, yaitu Yesus (Yohanes 3:16) untuk menebus dosa 

manusia. Yesus Kristus dijadikan kutuk oleh Allah Bapa demi manusia supaya 

setiap orang yang percaya kepada-Nya beroleh hidup yang kekal (Galatia 3:13). 

                                                             
9 Yesus adalah pribadi lain dari Allah Tritunggal. Jadi Yesus setara dengan Allah Bapa 
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Namun, kasih Allah yang diberikan-Nya tidak direspon dengan benar oleh 

seluruh umat manusia, sehingga ada yang berfikir bahwa Yesus mati oleh karena 

pelanggarannya sendiri, tetapi sebenarnya oleh karena dosa manusialah Yesus 

disalibkan. 

b. Yesaya 55:1-7 

Allah Bapa telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal untuk menebus 

dosa seluruh manusia, dan walaupun manusia itu sangat jahat adanya Allah masih 

terus menyerukan berkat keselamatan tersebut agar setiap orang dapat 

menikmatinya. Hal inilah juga yang membuktikan bahwa Allah itu Mahakasih. Ia 

tidak hanya menyediakan jalan, tetapi Allah juga memberitahukan cara untuk 

mengikuti jalan tersebut. Bahkan yang paling agungnya adalah Allah menyerukan 

dengan sangat aktif agar manusia mau turut dalam keselamatan yang disediakan 

oleh TUHAN. Jadi, nyatalah bagi setiap umat manusia bahwa Allah menghendaki 

setiap orang bertobat kepadanya sekalipun seorang tersebut adalah yang fasik atau 

orang jahat (Yesaya 55:7). Hal ini juga sesuai dengan bagian ayat firman Tuhan 

lainnya di mana Tuhan tidak menghendaki kematian orang fasik, melainkan 

pertobatannyalah yang selalu dinanti-nantikan Tuhan (Yehezkiel 18:23-24; 

2Petrus 3:9). 

 

2.4. Allah Mahakudus 

Allah yang benar adalah Allah yang tidak dapat dihampiri oleh setitik 

dosa. Dengan demikian pantaslah Ia disebut sebagai Allah yang Mahakudus. Jika 

pembaca kitab Yesaya mempelajari dengan cermat pernyataan-perntaan dalam 
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kitab Yesaya, maka para pembaca akan dengan jelas melihat dan mengerti bahwa 

Allah yang diajarkan di dalamnya adalah Allah yang Mahakudus. 

Sesungguhnya, tangan TUHAN tidak kurang panjang untuk menyela-

matkan, dan pendengaran-Nya tidak kurang tajam untuk mendengar; 

tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala 

kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap 

kamu, sehingga Ia tidak mendengar, ialah segala dosamu (Yesaya 59:1-

2). 

 

Melalui pernyataan ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa pemisah antara 

Allah dengan manusia adalah dosa. Seperti yang telah dijelaskan terlebih dahulu, 

bahwa Allah yang benar adalah Allah yang Mahakudus, maka pernyataan ini juga 

akan menjadi semakin kuat oleh ayat firman Tuhan dalam kitab Yesaya ini yang 

menyebut dengan gamblang bahwa Allah itu adalah kudus. 

 Kudus, kudus, kuduslah TUHAN semesta alam, seluruh bumi penuh 

dengan kemuliaan-Nya (Yesaya 6:3). 
 

Ayat-ayat lainnya juga semakin meyakinkan kita bahwa Allah yang 

diajarkan dalam kitab Yesaya ini adalah Allah yang benar yang satu-satunya 

pencipta langit dan bumi. Berikut ini adalah beberapa ayat dalam kitab Yesaya 

yang menjelaskan bahwa Allah itu Mahakudus.  

a. Gelar yang dipakai oleh nabi Yesaya sesuai dengan Ilham dari Roh Kudus 

menyebutnya sebagai “Yang Mahakudus, Allah Israel” (Yesaya 1:4; 5:19; 

10:17, 20; 12:6; 17:7; 29:9; 30:11, 12, 15; 31:1; 37:23; 40:25; 41:14, 16, 20; 

43:14, 15: 45:11; 47:4; 48:17; 49:7; 54:5; 55:5; 57:15; 60:9, 14) 

b. Allah yang Mahakudus akan menyatakan kekudusan-Nya dalam kebenaran-

Nya (Yesaya 5:16). 



12 

 

c. Tempat TUHAN adalah kudus, tidak ada yang berbuat jahat dan berlaku 

busuk di sana (Yesaya 11:9; 35:8). 

d. TUHAN adalah sumber kekudusan dengan demikian, hanya Dialah yang 

berhak memberikan pengudusan kepada setiap orang yang diingini-Nya 

(Yesaya 13:3). Hanya TUHAN sendirilah yang Mahakudus, tidak ada yang 

dapat disetarakan dengan Dia (Yesaya 40:25). 

 

2.5. Allah Mahaadil 

Sepanjang pengetahuan penulis, penulis belum pernah mendengar adanya 

pernyataan yang mengatakan bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang 

tidak adil. Namun, tidak dapat dinafikan bahwa di antara berbagai denominasi ada 

penafsiran yang berbeda mengenai sifat ke-Mahaadilan Allah ini. Dari beberapa 

penafsiran ini penulis akan menunjukkan paling tidak ada dua pandangan yang 

salah mengenai sifat Allah yang Mahaadil.  

1. Kelompok Saksi Yehuwa. 

Kelompok ini percaya bahwa Allah Mahakasih, dan penulis juga demikian. 

Namun ketika Allah berkata tentang penghakiman bagi orang yang tidak percaya 

kepada-Nya dan menghukum setiap orang yang tidak percaya di dalam api 

Neraka, kelompok Saksi Yehuwa tidak dapat menerimanya. Saksi Yehuwa 

memberikan empat alasan menolak eksistensi neraka, yaitu, (1) karena itu sama 

sekali tidak Alkitabiah, (2) tidak masuk akal, (3) bertentangan dengan kasih Allah, 

dan (4) menjijikkan/bertentangan dengan keadilan.
10

 Kelompok Saksi Yehuwa 

menganggap ini suatu hal yang kontradiksi dengan sifat Allah yang Mahakasih. 

                                                             
10 Dikutip dari buku karangan Pdt. Budi Asali. Budi Asali, Pdt. Menangkal Saksi 

Yehovah, (Jakarta: Visimedia, 2006), hlm. 133 
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Tetapi jika dipikirkan dengan terang kasih Tuhan sebenarnya hal tersebut adalah 

suatu hal yang sangat adil, yakni memberikan hukuman bagi yang tidak taat dan 

memberikan hadiah (pahala) bagi yang percaya kepad Nya. 

Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat 

sekalipun yang paling kecil, dan mengajar-kannya demikian kepada orang 

lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam Kerajaan 

Sorga; tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-

perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di 

dalam Kerajaan Sorga.11 

Dalam pengajaran-Nya Yesus berkata: "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli 

Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka 

menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan 

di rumah ibadat dan di tempat terhor-mat dalam perjamuan, yang 

menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang 

dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima 

hukuman yang lebih berat."12 

 

2. Kalvinisme.  

Kalvinisme sangat berbeda dengan Kelompok Saksi Yehuwa. Kalvinisme 

menggambarkan sifat ke-Mahaadilan Allah dengan sangat berbahaya dan ngeri. 

Konsep Tulip yang mereka usung sangat tidak mencerminkan Allah yang 

Mahaadil, namun bagi mereka ini dianggap suatu keadilan. Kalvinisme percaya 

bahwa Allah hanya memilih sebagian manusia yang diingini-Nya untuk 

diselamatkan, dan sebagiannya dipilih untuk dihukum, dan hal ini dipandang 

sebagai suatu keadilan. Jadi, sangat malanglah nasib orang yang telah ditentukan 

untuk binasa karena tidak dapat berbuat apa-apa karena akal pikirannya 

sepenuhnya telah Allah tentukan, sedangkan yang lainnya sangat beruntung 

                                                             
11 Matius 15:19, 
12 Markus 12:38-40 



14 

 

karena mereka telah dipilih untuk masuk Surga yang sebenarnya walaupun 

mereka ingin menolaknya mereka tidak mampu. 

Jhon Calvin berkata dalam bukunya yang terkenal Institutes of Christian 

Religion, pasal 3.21.5 dan 7. 

Jadi, kita katakana, bahwa Kitab Suci dengan jelas membuktikan hal 

ini, bahwa Allah melalui kehendakNya yang kekal dan tak berubah, 

menentukan sekali untuk selamanya semua orang yang menjadi 

perkenanan-Nya untuk dimasukkan ke dalam keselamatan suatu hari 

nanti, dan di sisi lain, mereka yang menjadi perkenanNya untuk 

ditujukan kepada kebinasaan. 

Semua manusia tidak diciptakan pada posisi yang sama, tetapi 

sebagian ditentukan dari semula kepada hidup yang kekal, yang lain 

kepada penghukuman kekal; dan sesuai dengan itu masing-masing 

diciptakan untuk salah satu dari tujuan ini, kita katakana dia telah 

di-predestinasikan kepada kehidupan atau kematian.13  

 

Oleh karena itu penafsiran Kalvinisme ini begitu berbahaya, karena 

menjadikan Allah menjadi pribadi yang jahat dan kejam. Oleh karena itu pula kita 

akhirnya bisa memahami pemikiran Dave Hunt yang telah menulis buku tentang 

bahaya Kalvinisme yang berjudul What love is this? Buku ini dengan jelas 

mengungkap kesalahan penafsiran Kalvinisme. 

Dengan melihat dua pandangan berbeda dalam memahami sifat Allah yang 

Mahaadil di atas, tentunya orang percaya harus tahu sebenarnya bagaimana sifat 

Allah tersebut diterapkan dalam Alkitab dan secara khusus dalam kitab Yesaya. 

Hal ini dimaksudkan agar setiap orang percaya oleh karena kurangnya 

pemahamannya terhadap Alkitab akhirnya tidak menerima sisi ke-Mahaadilan 

                                                             
13 Dikutip dari makalah seminar tentang: Apakah Kalvinisme Alkitabiah? Yang 

diselenggarakan oleh GITS, pada tanggal 12 Maret 2012 dengan pembicara Dr. Steven E. Liauw, 

D.R.E., Th.D. 
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yang akan menghukum setiap orang yang berdosa di Neraka atau malah 

menafsirkannya menjadi bertentangan dengan akal sehat manusia. 

Sesuai dengan tuntutan mata kuliah Eksegesis Kitab Yesaya ini, maka 

penulis akan menguraikan dengan baik bagaimana sifat ke-Mahaadilan Allah 

diajarkan dalam kitab Yesaya. 

1. Yesaya 1:17, Allah berkata kepada bangsa Israel supaya mengusahakan 

keadilan. 

2. Yesaya 1:21, Allah menghukum Yerusalem karena mereka tidak lagi setia, 

tidak penuh dengan keadilan lagi dan tidak diam dalam kebenaran. Dengan 

adil Allah menghukum setiap orang yang tidak setia kepada-Nya walaupun 

itu suatu bangsa pilihan-Nya. Namun, tidak hanya sampai di sana, TUHAN 

lebih lagi mengharapkan bangsa tersebut berbalik kepada-Nya. Seperti 

halnya Yerusalem akan menjadi kota yang adil setelah mengalami 

penghukuman (Yes.1:26). Penghukuman ini adalah cara yang benar yang 

dilakukan Allah bagi Yerusalem agar mereka menjadi kota keadilan (1:26). 

3.  Yesaya 3:13; 4:4, TUHAN mengadili bangsa-bangsa 

4. Yesaya 5:3,7, TUHAN, Allah yang adil mengharapkan keadilan dari bangsa 

Israel namun hanya kelaliman yang ada di antara mereka 

5. Yesaya 5:16; 16:5; 24:16; 30:18; 45:21; 56:1, TUHAN adalah yang 

Mahatinggi dalam keadilan 

6. Yesaya 9:7; 10:1-4, TUHAN menghukum dengan adil setiap bangsa yang 

jahat, congkak dan tinggi hatinya. TUHAN senantiasa mengulurkan tangan-

Nya untuk menolong setiap manusia, namun mereka yang tidak mau 

menuruti-Nya, Dia akan menjauh dari mereka sebab TUHAN itu adil dan 
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Dia akan menghukum orang-orang yang tidak benar dan memberi upah 

kepada orang yang benar. 

7. Yesaya 11:4, TUHAN melakukan penghakiman-Nya degan adil. Dia 

menghakimi orang orang lemah dan orang kuat dengan adil. 

8. Yesaya 33:5; 45:24, TUHAN adalah sumber keadilan, sehingga Ia dapat 

memberikan keadilan yang sempurna. Tidak ada sumber keadilan lain yang 

seperti TUHAN, sehingga Ia tidak perlu belajar dari siapapun (Yesaya 

40:14). 

Dari seluruh ayat yang tertulis di dalam kitab Yesaya (bahkan seluruh 

Alkitab), penulis tidak menemukan bahwa Allah pernah melakukan sesuatu yang 

tidak adil. Penghukuman yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia yang 

berdosa adalah bukti dari keadilanNya. Jadi, kelompok Saksi Yehuwa yang tidak 

mau mengakui eksistensi Neraka untuk menghukum manusia berdosa secara kekal 

adalah penafsiran yang keliru, sebab dengan demikian pernyataan-pernyataan 

Tuhan dalam ayat lainnya yang mengatakan akan menghukum setiap orang yang 

berbuat dosa akan bertentangan. Kelompok Saksi Yehuwa tidak dapat 

memberikan penafsiran yang benar bagaimana Allah yang Mahakasih akan 

menghukum orang berdosa dengan kengerian yang dahsyat dalam api Neraka 

selama-lamanya. 

Sehubungan dengan padangan Kalvinisme yang mengatakan bahwa Allah 

telah menentukan manusia untuk berbuat dosa dan manusia harus bertanggung-

jawab atas penetuan (penetapan) Allah itu adalah penafsiran yang keliru juga. 

Allah tidak pernah menetapkan seseorang untuk melakukan dosa dan kemudian 

menyuruhnya bertanggung jawab pula. Allah telah menetapkan manusia memiliki 
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kehendak bebas (Kej. 3:22), sehingga manusia dapat memilih untuk tunduk 

kepada Allah atau menentang Allah. Alkitab telah memberitahukan para 

pembacanya bahwa manusia lebih memilih untuk menentang Allah. Oleh karena 

itu sangat adillah Allah untuk menghukum setiap orang yang memberontak 

terhadap Dia, sementara Allah senantiasa mengundang setiap orang untuk 

bertobat dan percaya kepada Allah yang Mahabenar dan Mahaadil. 

 

2.6. Allah Mahakuasa (berdaulat) 

Allah yang benar adalah Allah yang berdaulat. Allah yang berkuasa atas 

segala sesuatu. Tidak ada yang tidak tunduk di bawah kuasa Tuhan. Namun, sifat 

Allah yang Mahakuasa (berdaulat) ini juga memiliki pertentangan dengan 

pemahaman Kalvinisme. 

Salah satu hal yang mungkin menjadi sasaran orang-orang yang ingin 

menyerang kekristenan dan mengatakan bahwa Allah orang Kristen jahat adalah 

seperti dalam kitab Yesaya pasal 10:5-19. Di dalam perikop ini diberitahukan 

bahwa Allah memakai bangsa Asyur sebagai alat-Nya untuk melawan bangsa 

yang murtad namun akhirnya TUHAN juga menghukum bangsa Asyur setelah 

menyelesaikan pekerjaannya. Sekilas tampak memang perikop ini sepertinya 

sesuatu hal yang kontradiksi dan memposisikan Allah sebagai seorang pribadi 

yang “bengis”. Tetapi, justru di sinilah jelas kelihatan bahwa Allah itu berdaulat 

namun juga dituntut tanggungjawab manusia. Sebenarnya, Allah sangat berhak 

memakai bangsa manapun untuk menghukum bangsa yang murtad, tetapi Allah 

menginginkan agar bangsa yang Ia sedang pakai tidak menyombongkan dirinya. 

Pasal 10:12 memberitahu para pembaca kitab Yesaya bahwa Asyur dihukum oleh 
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karena dia meninggikan hatinya, sikapnya yang angkuh dan sombong. Tentu 

Asyur tidak akan mendapat hukuman jika mereka tidak meninggikan dirinya atas 

yang Mahatinggi. Raja Asyur meninggikan hatinya dengan berkata: 

Sebab ia telah berkata: "Dengan kekuatan tanganku aku telah 

melakukannya dan dengan kebijaksanaanku, sebab aku berakal budi; aku 

telah meniadakan batas-batas antara bangsa, dan telah merampok 

persediaan-persediaan mereka, dengan perkasa aku telah menurunkan 

orang-orang yang duduk di atas takhta. Seperti kepada sarang burung, 

demikianlah tanganku telah menjangkau kepada kekayaan bangsa-bangsa, 

dan seperti orang meraup telur-telur yang ditinggalkan induknya, 

demikianlah aku telah meraup seluruh bumi, dan tidak seekorpun yang 

menggerakkan sayap, yang mengangakan paruh atau yang menciap-

ciap."14 

 

Jadi, Allah orang Kristen bukanlah Allah yang kejam, tetapi Allah yang 

Mahakasih, Mahaadil dan juga Mahaberdaulat. Namun Allah tetap menjunjung-

tinggi kehendak bebas setiap manusia dalam setiap tindakannya. Perkara-perkara 

yang dilakukan dengan benar (sesuai dengan firman Tuhan) akan mendapatkan 

pahala, sedangkan semua perkara yang dilakukan bertentangan dengan kebenaran 

firman Tuhan akan mendapat hukuman dari Allah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
14 Yesaya 10:13-14 
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BAB III 

KESIMPULAN 

   

Pembahasan tentang sifat-sifat Allah dalam kitab Yesaya ini semakin 

menguatkan setiap orang percaya untuk berdiri di atas kebenaran Alkitab. Sifat 

Allah yang Mahatahu diungkapkan dengan ketiadasalahan pernyataan Alkitab 

baik dalam ilmu pengetahuan, sejarah maupun hati manusia. Contoh: bumi bulat 

(Yes. 40:22), Raja Koresy akan membebaskan bangsa Israel dan mengijinkan 

untuk membangun Bait Allah, sikap hati bangsa Israel pada zaman Yesaya hingga 

zaman para-rasul dan sampai pada zaman sekarang. 

Allah yang Mahabenar tercermin dari nubuatan-nubuatan di dalam kitab 

Yesaya yang semuanya digenapi (ada juga yang akan digenapi, misalnya masa 

Tribulasi, Millenium dll). Sifat Allah yang Mahakudus jelas tercatat bahwa Allah 

itu kudus dan setitik dosapun tidak akan dapat menghampirinya. Sifat Allah yang 

Mahakasih melayakkan seiap orang untuk masuk dalam kerajaan Allah (Sorga) 

dengan syarat seseorang tersebut harus bertobat dan percaya kepada Dia dan 

meninggalkan semua pola hidup yang lama (jahat).  

Sifat Allah yang Mahaadil juga akan menghukum setiap orang yang tidak 

mau taat kepada Allah dan memberikan upah bagi setiap orang yang taat kepada-

Nya. Akhirnya sifat Allah yang Mahakuasa (berdaulat) juga nyata di dalam kitab 

Yesaya ini, karena Tuhan memakai siapapun yang diinginiNya untuk 

pekerjaanNya, hanya saja seseorang (bangsa) yang dipakai jangan sampai 

menyombongkan dirinya. Jadi, semua sifat Allah berlaku tanpa ada satupun 

pertentangan antara sifat yang satu dengan yang lainnya. Sehingga orang percaya 

patut bangga memiliki Allah seperti yang diajarkan Alkitab. 
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