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BAB I

ILMU PENGETAHUAN THEOLOGIA

A. DEFINISI:

1.  Theologia adalah ilmu pengetahuan tentang Allah dan segala sesuatu 
yang ada sangkut pautnya tentang ke-Ilahian. Theologia boleh 
sesungguhnya disebut ilmu pengetahuan sebab theologia bersifat 
mencari dan menyelidiki fakta-fakta, serta mencari hubungan-
hubungan yang ada diantara satu fakta dengan fakta yang lain, lalu 
merumuskan dan menyatakan fakta-fakta dan hubungan-hubungan 
tersebut secara teratur.

2.  Theologia itu tidak boleh dipisahkan dari suatu kebenaran atau fakta 
apapun, sebaliknya berhubungan dengan segala macam pengetahuan 
yang ada, dilihat dari segi Allah dan maksud Ilahi-Nya. Pelajaran-
pelajaran yang terkandung dalam pemandangan Theologia ialah 
sebagai berikut: sifat-sifat Allah serta karya-Nya, ciptaan-Nya, 
kedaulatan-Nya, cara-Nya untuk mengurus ciptaan-Nya, tujuan-Nya 
serta fakta-fakta sejarahlah yang menyatakan dan menggenapkan 
tujuan-tujuan itu dan rencana-rencana Tuhan untuk masa depan.

3.  Theologia adalah dasar dan sumber dari segala ilmu pengetahuan yang 
lain, sebab itu segala pengetahuan manusia sia-sia dan kacau balau, 
jika tidak didasarkan Theologia yang sebenarnya.

4.  Sebagian dari pokok pembicaraan Theologis bersifat kodrati (alamiah), 
sebagian adhi kodrati (ajaib).

B. KODRATI DAN ADIKODRATI:

1.  Istilah adhi kodrati menunjukkan kejadian yang tidak dapat dijelaskan 
menurut kekuasaan yang ada didalam alam yang kelihatan, melainkan 
melampaui segala sebab dan akibat alamiah.

2.  Arti kata adhi kodrati itu tergantung kepada definisi yang diberikan 
kepada istilah kodrati. Didalam pelajaran theologia dogmatika ini, kita 
akan memakai istilah kodrati itu untuk menunjukkan dunia yang dapat 
diselidiki dengan memakai panca indera kita. Penyelidikan itu termasuk



manusia, semesta alam serta kekuasaan-kekuasaan-Nya. Jadi istilah 
adhi kodrati akan dipakai untuk menjelaskan kejadian-kejadian, sebab-
sebab dan akibat-akibat yang tidak dapat dijelaskan atas dasar 
kekuasaan-kekuasaan alamiah, sebaliknya harus didasarkan kekuasaan-
kekuasaan yang lebih tinggi.

3.  Kita harus membedakan keadaan kodrati keadaan adhi kodrati didalam 
menyelidiki karya Allah, tetapi tidak boleh ada pemisahan diantara-Nya.

C. MUJIZAT:

1.  Mujizat adalah kejadian yang adhi kodrati yang tidak terjadi secara 
alamiah.

2.  Dalam Perjanjian Baru mujizat disebut tanda-tanda (semeia), keajaiban 
(terata), dan perbuatan yang penuh kuasa (dynameis). Mujizat-mujizat 
Kristus sering disebut karya (erga), yaitu perbuatan sebagaimana dapat 
kita nantikan dari seseorang yang bersifat Allah dan manusia. 
Perbuatan-perbuatan itu bermaksud untuk menyatakan pribadi Kristus.

3.  Mujizat adalah kejadian diluar proses alamiah biasa. Kalau orang-orang 
menganggap bahwa hukum-hukum alam adalah hukum-hukum yang 
mutlak, yang tidak dapat dirobah, maka mereka akan melihat mujizat 
sebagai pelanggaran terhadap hukum-hukum tersebut. Tetapi justru 
mujizat-mujizat itu menunjukkan adanya hukum yang lebih tinggi, yaitu
hukum yang didasarkan atas kerjanya kuasa yang lebih tinggi dan 
mempengaruhi keadaan alam dari luar.

4.  Dunia ini boleh dilihat sebagai kosmos, yaitu keadaan alam yang ada, 
boleh juga dilihat sebagai aion, yaitu drama yang berjalan sepanjang 
masa dan menyatakan perkembangan maksud-maksud Tuhan secara 
progresif Apa yang biasanya disebut alamiah menunjukkan keadaan 
dan ketertiban kosmos. Tetapi kalau hanya ketertiban alam itu berjalan 
terus, maka tidak ada perobahan atau perkembangan apapun. Kalau 
maksud Tuhan yang progresif dan terus maju untuk mencapai tujuan-
Nya akan berkembang, maka harus ada perkara-perkara yang baru 
yang berjalan atas dasar masuknya kekuasaan yang lebih tinggi.

5.  Kepercayaan akan mujizat-mujizat itu sesuai dengan kepercayaan 
bahwa Allah berkedaulatan didalam semesta alam, sehingga Ia 
memimpin kejadian-kejadian-Nya menurut suatu rencana yang 



mempunyai tujuan yang jauh.

D. HUKUM ALAM:

Hukum alam merupakan sistim kekuasaan-kekuasaan alamiah yang 
menguasai segala ketertiban alam. Beberapa orang mempunyai pendirian 
bahwa segala sesuatu harus terus menerus berjalan seperti pada masa 
yang lampau, yaitu tidak boleh ada pengaruh dari luar yang merobah 
keadaan alam.

Teori ini tidak dapat dibuktikan.

1.  Sebenarnya sejarah membuktikan bahwa keadaan alam yang biasa 
dapat dan sering juga dirobah dengan adanya mujizat-mujizat. Tuhan 
menyatakan diri di alam semesta dengan berbuat tanda-tanda yang 
menunjukkan maksud-Nya untuk merobah semesta dengan berbuat 
tanda-tanda yang menunjukkan maksud-Nya untuk merobah semesta 
alam dan akhirnya memperbaharuinya secara total.

2.  Theologia mengerti bahwa disamping hukum alam ada juga hukum-
hukum rohani yang sama tertibnya dengan hukum-hukum alam dan 
dapat juga mengatasi dan mengambil alih dari hukum-hukum alam itu.

3.  Didalam semuanya ini, Allah tertib, teratur dan disiplin. Mujizat-mujizat 
dan hukum-hukum rohani dapat kita mengerti tentang rencana Allah 
untuk merobah dan menyempurnakan ciptaan-Nya dan untuk 
mencapai tujuan-Nya yang indah yang telah Dia rencanakan didalam 
Kristus sebelum dunia dijadikan.

E. AKAL DAN IMAN:

1.  Untuk belajar theology atau menyelidiki realitas rohani, kita harus 
menggunakan, seluas-Iuasnya segala kesanggupan akal maupun iman.

2.  Akal itulah proses intelektual untuk mengumpulkan, menyelidiki dan 
mempersatukan kebenaran/ pengetahuan. Dalam prakteknya akal itu 
selalu dipengaruhi oleh kemauan dan perasaan. Oleh sebab itu untuk 
dapat mencari kebenaran dengan sesungguhnya, kita harus 
mempunyai kemauan dan kerinduan hati yang murni.

 Istilah iman (pistis) boleh dipakai dalam arti kata sebagai berikut:



a.  Menaruh kepercayaan kepada perkara-perkara yang tidak dapat 
dibuktikan secara alam. Ibrani 11:1.

b.  Percaya akan kebenaran-kebenaran yang diajarkan oleh gereja/ 
Alkitab dan yang perlu untuk keselamatan dan kehidupan Kristen 
kita.

c. Iman yang dapat berbuat mujizat yaitu, karunia iman yang oleh kasih
karunia Tuhan memberi suatu kepastian yang adhi kodrati untuk 
dapat mengatasi keadaan alam.

d.  Iman yang membenarkan, yaitu suatu kepercayaan yang mutlak 
akan Tuhan Yesus. Iman ini adalah sebagai respons didalam hati 
kita kepada pribadi Tuhan dan anugerah-Nya. Hasil dari iman ialah 
bahwa kita dibenarkan oleh Tuhan dan mulai tertarik kepada 
kesucian dan perbuatan-perbuatan yang baik didalam Tuhan.

e.  Kesanggupan rohani untuk menangkap dan menyelidiki perkara-
perkara rohani.

4.  Arti yang terakhir tadi yang berlaku sebagai cara atau kesanggupan kita 
didalam pelajaran theologia ini.

5.  Akal dan iman dua-duanya sangat perlu dalam kita mencari kebenaran 
theologies. Akal itu membuat suatu dasar pengetahuan yang kuat. 
Tetapi akal kita terbatas sekali dan Tuhan tidak terbatas, sebab itu kita 
harus membangun lagi diatas dasar akal itu dengan memakai iman. 
Tidak ada prelisihan antara akal dan iman. Iman dapat menerangi akal 
kita menurut kasih karunia Tuhan Iman dapat juga meneruskan setelah 
akal itu mencapai batas-batas kemampuannya.

6.  Iman memungkinkan kita melampaui batas-batas akal kita didalam hal 
menyelidiki perkara-perkara Ilahi. Seperti halnya dengan akal, maka 
iman kita juga dapat dipengaruhi oleh kemauan dan kerinduan hati 
kita. Sebab itu pemakaian akal dan iman didalam mencari kebenaran 
akan berhasil, apabila kerohanian kita sehat dan kita memelihara 
spiritualitas/ hubungan rohani dengan Tuhan yang sehat dan terus 
berkembang. Sebab itu theologia dogmatic tidak boleh dipisahkan dari 
ibadah dan theologia yang sesuai Alkitabiah.

F. SUMBER-SUMBER THEOLOGIA:



1.  Sumber-sumber pengetahuan kita ten tang theologia ialah:

a.  Ilmu pengetahuan - misalnya: fisika, geografis, astronomi, 
antropologi, dsb.

b.  Wahyu-wahyu / Ilham-ilham Allah sebagai yang dikemukakan dalam
kitab-kitab suci dan dirumuskan dalam pernyataan-pernyataan 
iman.

2 . Tuhan menyatakan diri-Nya kepada manusia dari permulaan melalui 
dunia yang telah diciptakan-Nya (Maz 19). Kalau hati kita terbuka 
terhadap Tuhan, kita dapat mengerti Tuhan serta maksud-maksud dan 
cara-caraNya dengan jalan menyelidiki tertibnya bintang dan planet-
planet. Kita dapat mengerti tentang kreatifitas Tuhan dari melihat 
keanekaragaman pemandangan yang mengelilingi kita didalam pohon-
pohon, gunung-gunung, dsb.

3.  Tetapi untuk mencapai pengetahuan tentang kebenaran-kebenaran 
Allah yang melampaui akal kita, maka harus melalui wahyu/ ilham yang
ajaib dan progresif. yang Tuhan berikan kepada umat-Nya sepanjang 
abad-abad melalui nabi-nabi dan khususnya melalui firman-Nya yang 
telah menjelma manusia, yaitu Kristus.

4.  Pengertian tentang dasar-dasar theologia telah digumuli oleh gereja 
selama beberapa abad yang pertama setelah masehi, dan telah 
dirumuskan didalam pernyataan-pernyataan iman, yaitu: Pengakuan 
iman Rasuli, pengakuan iman Nicea dan pengakuan iman Athenasius. 
Penetapan-penetapan tersebut tidak mempunyai maksud untuk 
membatasi kepercayaan kita, melainkan merupakan titik tolak serta tali
pengukur untuk penyelidikan theologis kita.

5.  Kebenaran-kebenaran Allah dipelihara didalam gereja Tuhan melalui 
ketiga jalan berikut:

a.  Kitab suci

b.  Ibadah/ liturgy

c.  Dogma-dogma seperti yang ditetapkan dari abad-abad yang 
pertama melalui pernyataan-pernyataan iman, penentuan konsili-
konsili gereja dan yang telah diterima oleh gereja turun temurun.

6.  Ketiga jalan untuk mengenal Allah ini telah berkembang didalam gereja 
Tuhan pada beberapa abad yang pertama.



a.  Kitab Suci merupakan suatu kumpulan karangan-karangan dari 
beberapa abad. Perjanjian lama menceritakan sejarah umat Tuhan 
dari saat penciptaan alam sampai kedatangan Mesias dan juga 
meliputi banyak wahyu, ramalan dan pelajaran yang diberikan 
Allah kepada umat-Nya pada masa sebelum masehi. Perjanjian 
Baru meliputi riwayat hidup juru selamat kita, Yesus Kristus, 
sejarah gereja yang mula-mula, pelajaran-pelajaran rasul-rasul dan 
wahyu-wahyu Tuhan yang diberikan pada abad yang pertama. 
Perjanjian baru itu merupakan suatu pernyataan yang cukup 
lengkap tentang sejarah, iman dan pelajaran dari gereja abad yang 
pertama serta wahyu-wahyu dari Tuhan tentang bagaimana 
membentuk gereja. Juga ramalan-ramalan tentang masa-masa 
yang akan datang.

b.  Liturgi-liturgi itu untuk ibadah gereja yang berkembang dengan 
cepat pada abad-abad pertama atau abad yang kedua dengan 
memakai bahan-bahan dari ibadah yang berlaku pada masa 
Perjanjian Lama, bahan-bahan dari Alkitab dan dari tradisi yang 
sudah mulai berkembang menurut pimpinan Roh Kudus. Ibadah 
yang berkembang demikian dengan ajaran Roh Kudus membawa 
umat Tuhan kedalam suatu hubungan yang akrab dan ajaib dengan
Allah sendiri, sehingga mereka boleh mengenal Dia secara lebih 
mendalam lagi dan menikmati kehadiran-Nya dibelakang tirai di 
tempat yang Maha Suci (Ibr 10:19-21). Liturgi-liturgi yang telah 
dibentuk pada abad-abad pertama itu mengandung pengertian-
pengertian theologis yang lebih mendalam.

c.  Atas dasar pengenalan yang akrab dengan Allah, maka pada abad 
yang sama orang-orang mulai menggumuli pengertian-pengertian 
iman yang akhirnya dibentuk menjadi pernyataan-pernyataan iman
dan dogma-dogma. Sedikit demi sedikit theologia mulai 
berkembang dan terbentuk menjadi suatu sistim pengetahuan 
yang teratur, lengkap dan rasionil.

7.  Ketiga jalan untuk mengenal Allah itu tidak boleh dipisahkan diantara 
satu dengan yang lain, ketiganya harus seimbang dan tidak boleh 
bertentangan satu dengan yang lain.

G. WAHYU YANG YANG BERSIFAT ADIKODRATI.



1.  Alam semesta menunjukkan penciptaannya dan memberi pengertian 
tentang kodratNya, tetapi penunjuk-penunjuk semacam ini tidak cukup 
untuk membawa manusia kepada kebenaran Ilahi, apalagi akal 
manusia tidak dapat mencapai pengertian yang sempurna tentang 
pelajaran yang diberi oleh alam itu tanpa ditolong oleh Allah. 
Pertolongan Tuhan untuk kita mencapai pengertian yang benar ialah:

a.  Kasih karunia Tuhan yang ada didalam kita merupakan suatu 
karunia batiniah untuk membetulkan dan menguatkan penglihatan
rohani kita.

b.  Wahyu-wahyu yang bersifat adhi kodrati yang datang kepada kita 
dari luar dan membawa pengertian/ pengajaran yang objektif.

2.  Istilah wahyu-wahyu berarti suatu pernyataan yang khusus dan adhi 
kodrati tentang kebenaran Allah. Wahyu semacam itu perlu bagi kita 
supaya kita dapat:

a.  Mengerti secara lebih jelas lagi dan dengan wewenang yang mutlak 
tentang pelajaran semesta alam.

b.  Mendapat pengertian yang baru atau lebih lengkap tentang kodrat 
Allah serta maksud-maksudNya terhadap kita dan tindakan yang 
patut untuk kita sebagai respons dari pernyataan itu.

3.  Wahyu tidak mungkin berlawanan dengan petunjuk tentang kebenaran 
Ilahi yang diterima melalui alam semesta, melainkan menjelaskan dan 
melengkapi petunjuk-petunjuk tersebut.

H.  DASAR DASAR WEWENANG DIDALAM MENENTUKAN DOKTRIN 
DOKTRIN THEOLOGIS ATAS DASAR ALKITAB

1.  Hak atau wewenang didalam menentukan doktrin-doktrin theologis ada 
atas dasar Alkitab, dogma-dogma dan tradisi-tradisi gereja. Wewenang 
suatu doktrin hanyalah berdasarkan wewenang yang ada pada 
sumbernya.

2.  Gereja ialah Tubuh Kristus. Kristus yaitu Firman Allah ialah kepala gereja.
Sebab itu Firman Allah itu menyatakan diri didalam dan melalui gereja/
tubuh-Nya. Tugas gereja yang sebenarnya ialah untuk menyaksikan 
kebangkitan Kristus dan fakta-fakta yang lain tentang Injil Yesus Kristus. 
Hasil pemberitaan Injil dari pihak gereja tergantung pada wewenang 



yang ada padanya sebagai Tubuh Kristus serta pengurapan Roh Kudus.

3.  Sebenarnya Roh Kudus, guru agung kita yang menentukan segala 
pelajaran theologis. Yesus berkata: Apabila Ia (yaitu Roh Kudus) datang,
Ia akan membawa kamu kepada segala kebenaran Pada hari Pentakosta
Roh itu diberikan kepada gereja/ umat Tuhan. Pada beberapa abad 
yang pertama gereja, Tuhan menggumuli pernyataan-pernyataan ini 
untuk dapat membentuk pengertian dan bahasa yang tepat. Sering kali 
bentuk dogma yang persis dan tepat itu harus diselesaikan dengan 
debat dan pergumulan yang cukup berat. Dengan jalan ini dogma-
dogma yang terpenting telah ditetapkan pada abad-abad yang pertama
setelah masehi. Dogma-dogma itu termasuk pernyataan-pernyataan 
tentang Trinitas (Tritunggal Allah). Inkarnasi (Kristus/ Firman menjelma 
menjadi manusia), kedua kodrat Kristus dsb. Dogma-dogma tersebut 
kemudian disahkan konsili-konsili gereja dan lawannya dicap sesat.

4.  Pada abad-abad pertama telah dibentuk dan disahkan konsili-konsili 
beberapa pengakuan iman yang secara singkat merumuskan dasar-
dasar dogma yang terpenting. Pengakuan Iman rasuli telah timbul pada
abad yang kedua, didasarkan atas janji-janji yang dibuat dalam liturgy 
baptisan. Pengakuan iman nicea, menjadi pernyataan yang lebih 
lengkap dan untuk menghindarkan beberapa pengertian yang keliru, 
khususnya yang berhubungan dengan inkarnasi dan dengan kedua 
kodrat Kristus.

5.  Alkitab adalah kumpulan karangan Kitab-kitab Suci yang diilhamkan oleh
Roh Kudus kepada orang-orang suci pada beberapa masa dan tempat 
yang berlain-lainan. Alkitab mempunyai wewenang sebagai "Firman 
Allah" sebab semuanya telah diilhamkan oleh Tuhan dan telah disahkan
oleh gereja. Didalam menyelidiki ayat-ayat Alkitab, kita harus 
membedakan antara maksud atau arti ayat-ayat tersebut untuk masa 
itu dengan maksud yang diberikan kepada ayat dalam Alkitab. Mungkin
untuk pengarang dan pembaca pada masa itu, karangan itu hanya 
mempunyai arti yang sempit saja. Tetapi setelah karangan itu 
dimasukkan dalam Alkitab, maka mempunyai arti yang jauh lebih luas 
tentang kerajaan Allah.

6.  Kita harus membedakan antara aspek Ilahi dalam kitab suci. Aspek Ilahi 
itulah akibat dari ilham Allah yang menggerakkan dan memimpin 
pengarang-pengarang. Aspek manusiawi timbul karena pengarang-
pengarang itu memang semuanya manusia dan mempunyai batas-



batas dan kelemahan-kelemahan yang berhubungan dengan keadaan 
mereka sebagai manusia. Karangan-karangan kitab suci dapat 
dipercayai sepenuhnya didalam hal-hal yang berhubungan dengan 
maksud Ilahi-Nya, untuk menentukan, menguji dan mengoreksi doktrin
dan meneguhkan orang suci dalam mengerti dan menghayati 
kebenaran-kebenaran Allah. Kalau kitab suci berbicara tentang perkara-
perkara diluar dari tujuannya untuk menyatakan kerajaan Allah, 
misalnya dalam bidang sejarah biasa, ilmu pengetahuan alamiah dsb, 
maka yang dinyatakan ialah pengetahuan manusiawi biasa, dan bersifat
terbatas.

7.  Seluruh Alkitab diilhamkan, yaitu dihembus atau diurapi oleh Roh Allah, 
tetapi tidak semuanya merupakan wahyu yang khusus dari Tuhan. 
Misalnya hampir seluruh kitab wahyu merupakan dari Allah tentang 
akhir zaman, namun kitab Ezra adalah sejarah peristiwa-peristiwa yang 
berhubungan dengan kembalinya orang-orang Yahudi dari 
pembuangan di Babel. Tetapi kedua kitab itu telah diberikan kepada 
kita oleh Allah untuk mengajar kepada kita tentang perkara-perkara 
Ilahi. Kedua-duanya merupakan Firman Tuhan.

8.  Dogma-dogma/ pernyataan-pernyataan theologies tidak boleh 
bertentangan dengan Alkitab, sebab itu Alkitab dapat dipakai sebagai 
norma untuk mengecek/ menguji segala bentuk dan bahasa pelajaran-
pelajaran kita.

9.  Pada setiap masa dan diantara masing-masing golongan sering timbul 
pelajaran-pelajaran yang tidak bersifat universal, yaitu yang tidak 
diterima atau disahkan istimewa dari golongan itu. Pelajaran-pelajaran 
tersebut mungkin benar dan mungkin tidak, tetapi tidak dapat 
dibuktikan dengan jelas atas dasar Alkitab atau dogma-dogma yang 
sah. Tradisi-tradisi dan doktrin-doktrin semacam itu dapat diuji 
menurut prinsip-prinsip yang telah diberi oleh Sto. Vinsentius dari 
Lerins yang berbunyi sebagai berikut: "kita boleh memegang pelajaran-
pelajaran yang telah dipercayai dimana-mana, pada segala masa, dan 
oleh segala orang Kristen (Quod ubigue, qued simper, qued qb omnibus
creditum est). "Ini bukannya metode untuk menemukan kebenaran 
teologis, melainkan cara untuk mengecek, menguji, atau membuktikan 
doktrin-doktrin yang ada.

10. Untuk menguji doktrin atas dasar prinsip-prinsip itu, kita mulai dengan 
pertanyaan : apakah doktrin tersebut telah diterima pada segala masa 



dalam sejarah gereja? Dengan ujian ini dapat kita tahu suara Gereja 
yang hidup dan tersebar diseluruh muka bumi diantara golongan 
manusia dan alam pikiran yang berbeda-beda, maka biarpun kata-kata 
dan bahasanya lain, tetapi isinya sama. Sebagai ujian yang kedua, kita 
akan bertanya: Apakah doktrin tersebut telah diterima pada segala 
masa dalam sejarah gereja? Sebenarnya dengan jalan mempelajari 
sejarah pertumbuhan theologia, kita dapat mencerahkan banyak 
pelajaran yang keliru atau sesat. Jarang ada penyesatan yang baru. 
Hampir semuanya telah dikemukakan dan dibuang pada abad-abad 
yang pertama. Ujian yang ketiga ialah: Apakah semua ahli theologia 
dapat dengan suara bulat menyetujui doktrin tersebut? Justru kalau 
kita menyelidiki buku-buku theologia dari ahli-ahli theologia dengan 
latar belakang yang berbeda-beda, namun pada hakekatnya doktrin-
doktrin yang ditemukan banyak persamaannya.

11. Theologia yeng telah diilhamkan kepada umat Tuhan tidak boleh 
ditambahi, dikurangi atau dirobah, namun ada pertumbuhan atau 
perkembangan didalam pengertian kita tentang kebenaran-kebenaran 
itu. Perkembangan itu bersifat:

a. penyelidikan yang mendalam

b. pernyataan yang lebih jelas atau luas

c. Penetrapan yang baru atau lebih tepat

d. Perobahan-perobahan yang diperlukan karena adanya perobahan-
perobahan bahasa dan alam pikiran.

BAB II

SIFAT-SIFAT ALLAH

A. Membentuk konsep tentang kodrat Allah.

1.  Kalau kita mau mengerti siapakah sebenarnya Allah itu, dan mau 
membuat pernyataan yang lengkap tentang keagungan-Nya , maka kita 
menghadapi beberapa persoalan yang berat. Misalnya, Allah itu tidak 



terbatas, padahal pikiran/ pengertian kita terbatas sekali. Kodrat Allah 
terlalu melampaui segala pengertian kita. Kita hidup didalam dunia 
dimana segala sesuatu dibatasi oleh waktu dan ruang kita hanya dapat 
berpikir dalam batas-batas itu, padahal kita mengetahui bahwa Allah 
hidup pada taraf keberadaan yang lepas dari batas-batas tersebut.

2.  Namun kita dapat mengenal Allah, mengerti banyak hal tentang 
hakekat-Nya dan juga membentuk pernyataan-pernyataan yang benar 
tentang sifat-sifatNya, didalam usaha itu kita banyak ditolong oleh 
beberapa hal:

a.  Allah suka menyatakan/ mewahyukan diriNya kepada kita dengan 
firman-firman dan pernyataan-pernyataan yang lain.

b.  Manusia telah diciptakan menurut teladan Allah, maka oleh sebab 
itu sifat manusia dapat dimengerti sebagai gambaran dari sifat-
sifat Allah.

3.  Didalam membicarakan sifat-sifat Allah, dengan sendirinya kita harus 
memakai bahasa yang bersifat anthropomorf itu kita dapat 
memperluas pengertian kita dengan jalan:

a. Negative, yaitu dengan menghapus/ menghilangkan segala istilah 
dan konsep yang membatasi Dia.

b.  Positive, yaitu dengan cara memperluas selebar-lebarnya semua 
pernyataan yang kita buat tentang sifat-sifatNya itu.

c.  Menyelidiki sebab-sebab dan akibat, yaitu dengan menyimpulkan 
sifat-sifat dasar perbuatan-Nya. Misalnya, kalau Allah bukanlah 
mahluk yang hidup, tidak mungkin Dia menciptakan dunia dimana 
ada mahluk yang hidup.

B. Nama-nama Allah:

1.  Nama-nama yang diberikan kepada Allah didalam Alkitab membawa 
pengertian yang mendalam tentang hakekat-Nya dan kepribadian-Nya. 
Alkitab mengerti bahwa nama-nama tidak hanya membedakan 
diantara satu orang dengan yang lain, tetapi sungguh-sungguh 
menyatakan sesuatu yang penting tentang kepribadian orang itu. Pada 
waktu Yesus memberi nama Petrus kepada Simon, Yesus bernubuat 
tentang keadaan kerohanian dikemudian hari akan berlaku dalam 



kehidupan Simon yang kurang stabil. Nama juga bisa menunjukkan 
karakter orang tersebut. Yesus berkata kepada murid-muridNya: 
"Dalam nama-Ku kamu akan mengusir setan dan melakukan mujizat-
mujizat lain".

2.  Elohim adalah kata benda jamak yang biasanya dipakai untuk Allah, 
mulai dari kejadian pasal satu, dengan arti: YANG AGUNG, YANG MAHA
KUASA, PENCIPTA. Bentuk jamak itu mungkin sebagai penghormatan 
saja, tetapi mungkin juga menunjukkan ketritunggalan Allah.

3.  YHWH adalah nama yang Allah sendiri perkenalkan kepada Musa pada 
waktu Musa ingin tahu siapakah Allah yang akan memakai dia untuk 
memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Kalau kita dapat memanggil 
sesuatu/ seseorang dengan nama, artinya kita akan memberi batasan 
atau tabiatnya. Dengan memakai nama kita dapat juga menguasai 
orangnya. Adam disuruh memberi nama kepada binatang-binatang, 
supaya dapat membedakan antara satu dengan yang lain dan juga 
supaya Adam dapat memerintah binatang-binatang itu. YHWH (atau 
Yahweh?) SEBENARNYA BUKAN NAMA, ARTINYA DIA YANG ADA. 
Memang, kalau kita tidak mau membatasi Allah dengan kata-kata kita, 
barang kali kita hanya dapat mengatakan bahwa DIA ADA. Oleh orang-
orang Yahudi pada masa Perjanjian Lama, nama ini dianggap begitu 
suci, sehingga tidak boleh diucapkan, kecuali oleh imam besar setahun 
sekali. Maka YHWH itu biasanya dibaca: Adonai (Tuhan) atau Shem 
(Nama). Kalau ditulis, hanyalah huruf matinya YHWH itu yang dipakai 
atau dikombinasinkan dengan huruf hidup dari Adonai.

4.  Adonai (atau dalam PB, Kuryos) berarti Tuhan, yaitu Dia yang memiliki 
dan menguasai segala sesuatu dan berhak atas segala sesuatu.

5.  Bapa adalah bahasa kiasan yang menunjukkan hubungan antara oknum 
yang pertama dengan yang kedua dari tritunggal, juga diantara Allah 
dengan manusia. Dia yang menciptakan segala sesuatu dan berhak atas
semuanya. Khususnya Dia menjadi Bapa dari orang-orang Kristen yang 
telah dilahirkan kembali, dipersatukan dengan anak-Nya yang tunggal 
Yesus Kristus dan diangkat menjadi anak-Nya oleh kasih karuniaNya.

6.  Nama yang paling lengkap dan tepat untuk Allah ialah nama Tritunggal, 
yaitu: Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nama itu tunggal tapi jamak dan 
menerangkan keistimewaan dari setiap oknum serta hubungan-
hubungan yang ada diantara satu dengan yang lain.



C.  Sifat-sifat Allah:

1.  Sifat-sifat Allah adalah predikat2 yang menyatakan beberapa kebenaran 
dan ciri khas yang dapat kita pakai untuk lebih mengerti tentang 
siapakah sebenarnya Allah.

2.  Menyelidiki tentang sifat-sifat Allah, berarti kita akan menganalisa dan 
menguraikan segala pengetahuan kita tentang Dia.

3.  Kalau kita membedakan diantara satu sifat Allah dengan yang lain, ini 
tidak berarti bahwa Allah itu terbagi-bagi.

4.  Dia ..... dengan dimengerti sebagai petunjuk jalan untuk mengerti 
sebagai petunjuk jalan untuk mengarahkan kita kepada kebenaran-
kebenaran yang sesungguhnya melampaui pengertian dan bahasa kita.

5.  Pernyataan-pernyataan tentang sifat-sifat Allah dapat dibentuk menurut
tiga jalan sbb: 

a.  Dengan menyelidiki dan mendalilkan arti dari pada keadaan yang 
tak terbatas dan sempurna.

b.  Dengan menarik kesimpulan dari karya Allah yang dinyatakan dalam
bidang alamiah dan moril.

c.  Dengan merenungkan isi dari pada ilham/ wahyu Ilahi. Metode yang
terakhir ini adalah yang paling lengkap dan paling dapat dipercayai.

6.  Didalam menguraikan tentang sifat-sifat Allah ini, kita akan 
membedakan sifat-sifat hakiki/ dasar, sifat-sifat aktif dan sifat-sifat 
moril.

D.  Sifat-sifat hakiki:

1.  Keberadaan. 

 Pernyataan yang paling tepat tentang Allah ialah bahwa Allah itu ada. 
Allah ada, tanpa disebabkan oleh sesuatu apapun. Dia tidak berawal itu
ada. Allah ada, tanpa disebabkan oleh sesuatu apapun. Dia tidak 
berawal dan tidak berakhir. Dia tidak dapat dikuasai, dipengaruhi atau 
dibatasi oleh sesuatu apapun.



2.  Kesempurnaan. 

 Segala sesuatu yang dapat disebut sempurna, terdapat didalam Allah 
secara tak terbatas. Allah adalah sumber dan pendiri dari segala 
sesuatu yang boleh disebut sempurna didalam penciptaan-Nya. Segala 
kesempurnaan diantara ciptaan itu merupakan bayangan saja dari pada
kesempurnaan Allah itu, maka jelaslah Allah dapat berdiri sendiri. Dia 
tidak perlu dilengkapi atau dibantu didalam sesuatu apapun. Misalnya 
Dia tidak memerlukan mahkluk-mahklukNya untuk melengkapi/ 
menyempurnakan pengetahuan, kehendak atas kasihNya. Dia 
menciptakan semesta alam karena kehendak-Nya, bukannya atas dasar
keharusan tujuan manusia yang tertinggi ialah untuk memandang dan 
merenungkan kesempurnaan Allah itu. 

3. Keesaan.

a.  Allah itu satu. Alkitab berkali-kali menekankan bahwa 

Allah itu tunggal adanya, dan melarang segala penyembahan 
kepada illah/ dewa yang lain (Ul 6:4, 5). Menyembah berhala 
adalah dosa yang dianggap sangat berat dan kena hukuman yang 
keras.

b.  Allah itu satu adanya. Dia tidak dapat dipisahkan. SifatsifatNya 
boleh dibedakan tetapi tidak mengganggu kesatuanNya. Pada 
Tuhan tidak ada sifat-sifat yang berdampingan segala sifat 
merupakan ketunggalan Ketritunggalan Allah pun tidak berarti 
bahwa Dia merupakan tiga Allah, namun Dia tetap satu.

c.  Allah itu unik sama sekali. Tidak ada banding-Nya. Tidak ada yang 
lain yang dapat disebut Allah. Segala mahluk diciptakan olehNya 
dan adanya mahluk itu bergantung kepadaNya.

4.  Keagungan.

 Kita hidup didalam dunia dimana segala pengertian kita dibatasi oleh 
uang. Segala hubungan dan hukum ruang merupakan lambang atau 
bayangan dari keagungan Allah. Sebagai akibat dari keagungan-Nya. 
Allah dapat hadir dimana-mana tempat. Allah dapat hadir didalam 
segala sesuatu, tetapi tidak dibatasi oleh segala tempat dan ruang yang
ada. Ruang itu sendiri mulai ada pada saat Allah menciptakan semesta 
alam dan merupakan akibat dari adanya semesta alam itu. Ruang itu 
terbatas, hanyalah Allah yang tak terbatas.



5.  Kekekalan.

a.  Kita hidup didalam dunia dimana segala sesuatu dibatasi oleh 
waktu. Peristiwa yang satu dapat dihubungkan dengan peristiwa 
yang lain atas dasar waktu. Segala hubungan atas dasar waktu 
didalam pengalaman manusia merupakan lambang dan bayangan 
tentang kekekalan Allah.

b.  Waktu dipakai untuk mengukur lamanya suatu kejadian atau untuk 
menunjukkan urutan peristiwa-peristiwa. Kita dapat memakai 
istilah kekal untuk sesuatu yang akan diteruskan untuk selama-
lamanya, yaitu untuk waktu yang tak terbatas. Tetapi kekekalan 
Allah melampaui perhitungan waktu. Kekekalan Allah adalah 
kekekalan yang abadi. Keterlibatan Tuhan dengan waktu tidak 
karena perlu/ diharuskan, melainkan dengan bebas dan sukarela 
atas dasar karya-Nya sebagai pencipta waktu dan semesta alam.

c.  Allah sendiri tidak pernah berubah, tetapi dengan sukarela Dia 
melibatkan diri dalam cara-cara yang berbeda-beda dengan 
ciptaan-Nya yang terus berobah.

E  Sifat-sifat aktif:

1.  Maha Kuasa. Kemahakuasaan Allah menyatakan:

a.  Daya-Nya yang tak terbatas serta kebebasan atau kesanggupan yang
tak terbatas untuk berbuat segala sesuatu yang sesuai dengan 
hakekat-Nya.

b.  Kedaulatan dan wewenang-Nya untuk menguasai segala sesuatu 
yang diperbuat, dimana dan pada segala sesuatu Allah tidak perlu 
memakai peralatan atau cara apa-apa didalam berbuat sesuatu. 
Tidak ada prinsip atau syarat apapun yang dapat menguasai Allah 
dari luar, sebab segala sesuatu dan segala kekuatan yang ada 
diciptakan oleh-Nya dan untuk Dia. 

Tetapi Tuhan pasti tidak akan berbuat sesuatu yang:

a.  Bertentangan dengan kesucian-Nya.

b.  Akan menyebabkan Ia harus merubah sifat-sifat atau tujuanNya.

c.  Sesuatu yang bukan atau berlawanan dengan fakta-fakta yang ada 



atau yang dengan sendirinya tidak mungkin, misalnya untuk 
membuat 2X2 tidak sama dengan 4 atau tidak mengelilingi 
matahari.

Semua mahluk menerima kesanggupan untuk berbuat segala sesuatu 
dari Dia. Tanpa seijin Dia, mahluk-mahlukNya tidak dapat berbuat sesuatu 
apapun. Segala kekuatan untuk berbuat apa-apa diterima dari Dia saja. 
Perbuatan yang jahat sekalipun, dengan maksud untuk melawan kehendak-
Nya, tetapi selalu ditaklukkanNya, sehingga akhirnya menggenapi maksud-
Nya. Penyaliban Kristus adalah contoh yang jelas tentang prinsip ini.

2. Kehendak Allah.

a.  Kita harus membedakan antara kehendak Allah menurut kemauan-
Nya yang sebenarnya dengan kehendak Allah sebagaimana 
dinyatakan didalam tanda-tanda dan karya-karyaNya. Sebetulnya 
untuk berbicara tentang kehendak Allah yang dinyatakan dalam 
tanda-tanda dan karya-karyaNya itu adalah bahasa kiasan. Tanda-
tanda tersebut merupakan cara Tuhan untuk menyatakan 
kehendak-Nya kepada kita, dan bukannya kehendakNya yang 
sebenarnya.

b.  Kehendak Allah itu kekal adanya dan tidak berobah. Tidak mungkin 
ada jangka waktu diantara kehendak Allah dengan 
penggenapannya. Kehendak Allah yang sebenarnya tidak 
tergantung/ terbatas oleh keadaan atau situasi. Misalnya kehendak
Allah untuk menyelamatkan semua orang, kekal adanya dan tidak 
dapat dirobah.

c.  Tetapi ternyata kehendak Allah itu harus dijalankan dalam keadaan 
dunia ini, dimana segala sesuatu dibatasi oleh waktu. Dalam 
praktek kehendak Allah itu harus disesuaikan dengan situasi-situasi
yang akan timbul pada waktu-waktu tertentu dimana Allah 
mengetahui sebelumnya. Contohnya: penghukuman atas orang-
orang yang terus menolak keselamatan-Nya.

d.  Jadi kita dapat mengatakan bahwa kehendak Allah yang kekal tidak 
tergantung kepada situasi, tetapi dalam praktek, penggenapan 
kehendak-Nya tergantung pada respon dan tindakan dari ciptaan-
Nya. Allah menghendaki segala mahlukNya dimuliakan, yaitu 
segala mahluk yang telah dipanggil-Nya dalam Kristus, asal mereka 
mau menerima/ menegakkan panggilan itu.



e.  Hubungan antara kehendak Allah dengan kemauan manusia 
merupakan suatu misteri. Kehendak Allah itu kekal dan tidak dapat
berobah. Kemauan manusia sungguh-sungguh ada dan bersifat 
bebas, tetapi terbatas.

f.  Kehendak Allah dinyatakan kepada kita melalui tanda-tandaNya yang
berbentuk sbb:

1.  Perintah
2.  Larangan
3.  Ijin
4.  Nasehat
5.  Kegiatan dan contoh. Yang terahir ini meliputi: mujizat dan 

riwayat hidup Kristus.

3.  Maha Tahu

a.  Kemaha-tahuan Allah adalah pengetahuan-Nya yang tak terbatas 
tentang segala sesuatu yang dapat diketahui (Ibr 4:13).

b.  Pengetahuan Allah bersifat:

1) Intuitif, yaitu mengetahui sesuatu secara langsung tanpa 
melalui proses rasional.

2) Langsung, tanpa memakai peralatan apapun.

3) Kekal, yaitu tidak dibatasi oleh waktu.

4) Universal, yaitu tidak dibatasi oleh tempat, melainkan meliputi 
segala sesuatu dimana-mana.

5) Sempurna, tanpa perkembangan atau kelalaian.

c. Tuhan mengetahui segala sesuatu secara serentak/ sekaligus.

4.  Maha Ada.

a.  Allah itu tidak dibatasi oleh tempat. Hal ini bukannya pantheisme 
yang mengatakan bahwa segala sesuatu itulah Allah. Tetapi 
memang Alkitab mengajar dengan jelas, bahwa Allah ada dimana-
mana (Yer 23:24; 1 Raja 8:27), dan dinyatakan melalui segala 
sesuatu (Maz 19). Hadirat Allah itu tidak tercerai-berai. Dimana Ia 
selalu hadir secara utuh.

b.  Namun Allah dalam hal menyatakan diri-Nya kepada kita sebagai 



orang-orang yang terbatas, harus melalui hal-hal khusus yang 
dapat dimengerti oleh pikiran manusia. Misalnya Dia menyatakan 
diri kepada kita dengan cara-cara yang khusus yang dapat 
dimengerti oleh yang khusus:

• Melalui alam semesta
• Melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi sehari-hari
• Secara pribadi
• Melalui hati nurani
• Reinkarnasi
• Melalui Perjamuan Suci.

5.  Hikmat Allah.

 Hikmat Allah merupakan kebijaksanaan yang sempurna didalam segala 
pertimbangan dan keputusan-Nya. Dia tidak pernah bertindak salah 
sedikitpun. Allah merencanakan segala sesuatu yang ada dan 
menguasai segala sesuatu yang terjadi. Dia mengatur semesta alam 
semuanya, juga menyelidiki perkara-perkara yang paling kecil. Hikmat 
Allah tidak hanya dinyatakan dalam ciptaan secara umum, tetapi 
teristimewa melalui karya penebusan dosa manusia dan penghukuman
orang-orang yang menolak kasih karunia-Nya.

F.  Sifat-sifat Moril.

 Allah itu sempurna dalam segala segi moril-Nya. Salah satu sifat moril-
Nya tidak boleh lebih tinggi dari yang lain. Misalnya Allah itu murah 
hati dengan mutlak. Mungkin sekali kemurahan-Nya akan nyata dalam 
pengampunan dosa, sedangkan keadilan-Nya lebih dinyatakan dalam 
hal menghakimi orang berdosa. Tetapi sesungguhnya tidak mungkin 
kemurahan atau keadilan saling mengurangi. Dua-duanya berjalan 
bersama dengan sempuma. Watak moril Allah merupakan rahasia dan 
tidak dapat kita mengerti sepenuhnya. Hubungan yang harmonis 
diantara beberapa segi, yang kelihatan bertentangan satu dengan yang 
lain Bukan untuk kita mengerti dan jelaskan. Pasti kita kan mengerti 
sifat-sifat yang dinyatakan manusia, tetapi dengan catatan bahwa sifat-
sifat Allah adalah sempurna.

1.  Kebaikan.

a.  Karena kebaikan-Nya, Allah memberikan kehidupan serta berkat-



berkat yang lain kepada mahluk-mahlukNya. Istilah baik 
menunjukkan perkara-perkara yang dihargai karena berguna, 
menyenangkan atau bersifat susila. Seseorang yang baik ialah 
orang yang memiliki sifat-sifat yang baik atau yang sudi 
menunjukkan perkara-perkara yang baik kepada orang lain. Kalau 
orang-orang berbicara tentang kebaikan Tuhan, biasanya mereka 
hanya memandang berkat-berkat yang diberikanNya kepada 
orang-orang, tetapi Allah itu juga baik dalam arti kata yang lain, 
yaitu memiliki sifat-sifat yang baik. Didalam Dia ada segala sifat 
yang baik dengan sempurna: Dia juga menjadi sumber segala 
sesuatu yang baik didalam orang-orang lain.

b.  Kebaikan Allah kekal adanya dan tidak memerlukan mahluk-mahluk 
yang akan menerimanya. Kebaikan Allah ditunjukkan diluar dari 
batas-batas waktu dan tempat, diantara satu oknum dengan 
oknum yang lain didalam Tritunggal Allah.

c.  Kebaikan Allah menggerakkan hatiNya untuk mau menciptakan 
mahluk-mahluk dan memberi kehidupan kepadaNya dan 
mencurahkan berkat-berkatNya kepada mereka. Semuanya ini Dia 
perbuat secara sukarela, bukan karena keharusan. Berkat-berkat 
tersebut diberikan kepada mahluk itu menurut keadaan mereka 
dan atas dasar hikmat-nya.

d.  Oleh karena kebaikan-Nya, Allah telah memutuskan untuk 
meringankan kesusahan yang diakibatkan dalam kehidupan ini 
oleh sebab dosa. Juga Dia berusaha sedapat mungkin untuk 
membawa manusia kepada keselamatan, usaha yang mana hanya 
dibatasi oleh kesucianNya serta syarat-syarat yang harus digenapi 
oleh mahluk-mahluk itu.

2.  Kasih Allah. Oleh karena kasihNya, Allah menghendaki hubungan pribadi
dengan mahluk-mahlukNya yang suci atau yang dapat disucikan:

a.  Hubungan kasih sudah berlaku secara kekal diantara ketiga oknum 
dari tritunggal Allah. Kasih itulah kenyataan moril dari pada 
keesaan Allah dan merupakan pusat dari segala sifat Allah. Allah 
kasih adanya. Kasih Allah itu mendahului adanya mahluk-
mahlukNya.

b.  Oleh karena kebaikanNya, Allah menciptakan mahkluk-mahkluk 
yang dapat menerima pencurahan kasih-Nya. Manusia diciptakan 



keserasian. Keserasian antara Allah dengan manusia. Tetapi Dia 
masih tetap mengasihi mereka oleh karena manusia itu adalah 
ciptaan-Nya dan masih ada pengharapan untuk dipulihkan kembali 
menurut gambaran Allah itu.

3.  Belas kasihan. Belas kasihan Allah adalah segi kasihNya yang 
menggerakkan Dia untuk mau merencanakan penyelamatan orang-
orang berdosa, supaya mereka akan dapat layak kembali untuk bersatu 
dengan Dia. Kalau orang-orang mau menerima keselamatan Allah itu, 
maka keserasian dengan Dia dibaharui dan mereka dipersatukan 
kembali dengan Allah dalam kasih abadi.

4.  Allah adalah suci.

a.  Kesucian selalu mempunyai arti negative, yaitu kebebasan atau 
pemisahan dari segala kejahatan moril, maupun arti positif, yaitu: 
penyempurnaan moril. Dalam hal ini Allah adalah sumber dari 
segala kesucian yang ada pada mahluk-mahlukNya. Hanyalah 
orang-orang yang suci dapat melihat atau mendekali Dia.

b.  Kesucian Allah adalah sifat Allah yang menunjukkan suatu 
perbedaan yang ada antara Allah dengan manusia. Kesucian Allah 
itulah yang menyebabkan suatu penghormatan dan pemujaan kita 
terhadap Dia.

c.  Untuk kita disucikan berarti: dipisahkan dari keadaan duniawi, 
disendirikan/ dikhususkan untuk Tuhan dan menerima kesucian 
Tuhan. Kesucian dan menerima kesucian yang seperti kesucian-
Nya. "Kuduslah kamu, sebab Aku kudus" (1 Pet 1:16).

d.  Kebenaran Allah adalah kesucian-Nya dinyatakan dalam tindakan-
Nya terhadap mahluk-mahlukNya. Setiap tindakan Allah senantiasa
bersesuaian dengan hakekat Allah sendiri dan segala tindakan-Nya 
yang lain.

e.  Allah menuntut kebenaran didalam kehidupan makhluk ciptaan-Nya.
"Haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di-sorga 
adalah sempurna" (Mat 5:48). Tetapi kita hanya dapat berbuat yang
benar atas dasar hubungan yang benar dengan Yesus Kristus. Kalau 
kita mempercayai dan menaati Dia, maka kebenaran-Nya dapat 
diberikan/ diterapkan dalam kehidupan kita.

5.  Allah adalah adil.



a.  Keadilan Allah adalah akibat wajar dari kebenaranNya. Keadilan Allah itu
berarti bahwa Dia selalu bertindak sesuai dengan norma-norma yang 
benar dan memelihara norma-norma tersebut. Keadilan Allah berarti 
bahwa Dia membagikan upah dan hukuman kepada mahluk 
ciptakanNya menurut perbuatan masing-masing.

b.  Jasa-jasa kita tidak dinilai atas dasar usaha kita sendiri, melainkan 
diantara Allah dengan manusia perjanjian itu memberi kesanggupan 
kepada anggota-anggota tubuh Kristus untuk dapat menurut 
kehendak-Nya, sehingga layak menerima pahala. Yesus mengatakan 
bahwa hukuman Allah itu akan berdasarkan atas perbuatan kita, tetapi 
sebenarnya nilainya bukan apa yang kita buat, melainkan motivasi kita 
tentang apa yang benar (buah pohon pengetahuan yang baik dan yang 
jahat) atau atas dasar kehidupan Kristus dalam kita (Gal 2:20). Dia 
jugalah yang memberi kehidupanNya yang benar kepada kita. Akhirnya 
Dialah yang menjadi pembela kita dihadapan pengadilan Allah.

BAB III

ALLAH TRITUNGGAL

A  DOGMA TRINITAS

1.  Kita percaya akan Allah yang esa dan hidup. Dalam keesaan itu terdapat 
tiga oknum yang bersatu diantara ketiga oknum tersebut dijelaskan 
dengan istilah, Bapa, Putra dan Roh Kudus.

2.  Menurut sahadat Atanasius ("Quicungue vult"). Kita "menyembah satu 
Allah yang bersifat tritunggal, dan tiga oknum yang bersifat keesaan, 
dengan tidak membaurkan oknum-oknumNya atau memisahkan 
keesaanNya. Sebab ada satu oknum yang disebut Bapa, satu yang 
disebut putra dan satu lagi yang disebut Roh Kudus, tetapi ke-Ilahian 
dari Bapa, Putra dan Roh Kudus itu satu adanya. Kemuliaan dan 
kedaulatanNya sama rata semua. Sebagaimana keberadaan Bapa, 
demikian juga Putra dan Roh Kudus.

Bapa Putra dan Roh Kudus semuanya tidak terciptakan, tak terpahami, 



kekal, mahakuasa, Allah dan Tuhan, tetapi demikianlah juga agama 
Katolik melarang kita mengatakan bahwa ada tiga Allah atau tiga 
Tuhan.

Bapa itu tidak dibuat, diciptakan atau dilahirkan. Putra itu berasal dari 
Bapa saja, tak dibuat atau diciptakan melainkan dilahirkan. Roh Kudus 
berasal dari Bapa dan Putra tidak. 

Dalam Trinitas ini tidak ada yang lebih besar dari pada yang lain, ketiga 
oknum ini sekekal dan sama rata satu dengan yang lain. Supaya 
didalam segala sesuatu kita akan menyembah Allah yang esa dalam 
tiga oknum dan tiga oknum didalam keesaan.

3.  Dogma Trinitas itu tetap bersifat misteri dan tidak dapat dimengerti 
dengan sempurna oleh akal kita yang terbatas ini. Allah itu tak terbatas 
dan jauh melampaui segala pengertian kita. Yang terbatas dan tidak 
dapat mengerti yang tak terbatas. Meskipun demikian bukan berarti, 
bahwa kita tidak dapat mempunyai pengenalan sama sekali. Allah 
berkenan menyatakan diri-Nya kepada kita sebagai Allah yang 
Tritunggal, apalagi ketritunggalan itu bukan sekedar pernyataan saja, 
melainkan benar-benar menunjukkan hakekat Allah yang ada.

4.  Biarpun dogma Trinitas itu akan tetap merupakan misteri/ rahasia yang 
tidak dimengerti dengan sempurna, namun kita dapat dengan pasti 
merumuskan beberapa pernyataan yang jelas, misalnya.

a.  Keesaan Allah tidak boleh dipisahkan. Dia tetap satu (lihat diatas 
Bab II).

b.  Ketigaan juga harus dipertahankan. Keesaan Allah itu terdiri dari tiga
oknum. Ketiga oknum itu seimbang, yang satu tidak boleh diberi 
tekanan atau kepentingan yang lebih tinggi dari pada yang lain.

c.  Hubungan diantara ketiga oknum itu dapat juga dirumuskan sebagai 
berikut: Putra itu dilahirkan oleh Bapa, Roh Kudus keluar dari Bapa 
dan Putra.

d.  Hubungan yang ada diantara ketiga oknum itu merupakan contoh 
dan sumber dari semua hubungan persekutuan kita dengan Tuhan 
dan seseorang dengan orang lain. Misalnya kita dapat belajar arti 
kasih, ketaatan, kesatuan, kerendahan hati dsb. Dengan menyelidiki
hubungan Yesus dengan BapakNya. Kalau kita berada dalam 
Kristus, maka dengan demikian kita dihisap kedalam persekutuan 



Ilahi itu.

B.  Dasar-dasar pengertian tentang Trinitas dari dalam Alkitab.

1.  Dogma Trinitas itu tidak dirumuskan secara langsung dan lengkap 
didalam Alkitab, tetapi sebenarnya Alkitab itu mengandung banyak 
menunjukkan jalan yang mengarahkan pikiran kita kepada dogma 
Trinitas yang dirumuskan dikemudian hari.

2.  Dalam Kej 1, ke tiga oknum masing-masing mengambil peranan sendiri-
sendiri dalam menciptakan semesta alam. Allah Bapa yang 
merencanakan dan menciptakan. Allah Putra yaitu Firman yang 
melaksanakan semuanya. Allah Roh Kudus melayang-layang diatas 
permukaan laut.

3.  Nama Allah yang biasa dalam Perjanjian Lama, yaitu Elohim bersifat 
jamak. Ini mungkin sebagai penghormatan saja, tetapi juga mungkin 
menunjukkan ketigaan.

4.  Beberapa ayat Perjanjian Baru menunjukkan ke-Ilahian dari ketiga 
oknum itu (Mat 3:16, 17; 28:19, Yoh 14, 16, 17, 26, 1 Kor.5:26; 2 Kor 
8:14, Gal 4:6, Ef 2:18, 2 Tes 3:5). Masing-masing oknum itu disebut 
pencipta, padahal pencipta itu hanya satu (Maz 33:6, bdk. Yes 44:24). 
Masing-masing disebut Yahwe (UI 6:4; Yer 23:6, Yeh 8:1, 3), Tuhan 
(Rom 10:12; Luk 2:11; 2 Kor 3:18), Allah Israel (Mat 15:31; Luk 1:16, 17;
2 Sam 23:2, 3).

5.  Pemberi hukum (Rom 7:25; Gal 6:2; Rom 8:2; Yak 4:12). Maha Ada (Yer 
22:24; Ef 1:22; Maz 139:7, 8), dan Pemberi kehidupan (Ul 30:20; Kel 3, 
4; Roma 8:10). Setiap oknum dikatakan menciptakan manusia (Mazmur
100:3; Yoh 1:3, Ayub 33:4, menghidupkan orang mati (Yoh 5:21, 6:33), 
Membangkitkan Kristus (1 Kor 6:14; Yoh 2:19; 1 Pet 3:18), 
Mentahbiskan orang-orang untuk pelayanan (2 Kor 5:6; 1 Tim 1:12; Kis 
5:28), Menguduskan orang-orang pilihan Tuhan (Yudas 1; Ibr 2:11; 
Roma 15:16). Biarpun kita mengetahui juga bahwa hanya Allah yang 
tunggal yang dapat melakukan segala hal tersebut.

6.  Hubungan Bapa dengan putra sering dijelaskan didalam Perjanjian Baru.
Allah Bapa yang mengutus Putra itu (Yoh 5:30, 37, 20,21, 16:28, 5:43). 
Allah Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepada Putra itu (Mat 
11:27; Luka 10:22; Yoh 8:29, 13:3). Putra itu hanya mengerjakan apa 



yang telah diperintah oleh Bapa (Luk 2:49, 22:42; Yoh 10:32, 15:10).

7.  Roh Kudus diutus oleh Bapa (Yoh 14:16, 26) dan Putra (Yoh 15:26). Roh 
Kudus bukannya tenaga atau kekuatan melainkan pribadi/ oknum. Ia 
menjadi parakletos yang berarti Penolong atau Penghibur (Yoh 14:16, 
15:26). Roh Kudus itu bekerja dalam Yesus Kristus (Luk 4:18; Mat 
12:18), dan pengikut-pengikutNya (Yoh 3:6; Mat 10:20).

8.  Trinitas tidak hanya ada pada waktu Allah menyatakan diri kepada kita, 
akan tetapi adalah kekal pada hakekatnya Allah (Yoh 1:1, 18, 17:5, Yoh 
3:34, Ibr 9:14).

9.  Ketiga oknum itu menjadi satu (1 Yoh 5:7). Keesaan Allah. tidak, 
dilemahkan oleh pernyataan Trinitas.

10. Didalam Perjanjian Baru Yesus telah disebut "Putra Allah", "Tuhan" dan 
"Kalam". Fungsinya dijelaskan sebagai Pencipta, Juru Selamat dan 
Penghakim. Dengan jelas dikatakan bahwa Dialah Allah dan menjadi 
Allah dari dari kekekalan. Bahwa Dia satu dengan Allah Bapa adanya. 
Roh Kudus tidak dengan jelas disebut Allah dalam Perjanjian Baru, 
tetapi kadang-kadang Dia menyatakan setaraf dengan Allah dalam ke-
Ilahian sebagai satu pribadi. Fungsinya dijelaskan sebagai pemberi 
wahyu, memberi hidup, membenarkan dan menguduskan. Perjanjian 
baru tidak dengan jelas membentuk dogma tentang satu Allah dalam 
tiga oknum yang sama rata tetapi benih-benih dari pada dogma itu ada.

C.  Perkembangan dan perumusan doktrin Trinitas setelah masa 
Perjanjian Baru.

1.  Pada abad yang kedua sampai dengan yang ke empat, Gereja bergumul 
dengan perumusan doktrin Trinitas itu. Pemimpin-pemimpin Gereja 
mulai menguraikan dan menjelaskan pelajaran yang dialam Perjanjian 
Baru hanya terdapat sebagai benih-benih saja. Didalam usaha ini 
doktrin-doktrin berkembang dan semakin lengkap. Sering juga 
dikemukakan teori-teori yang kurang sempurna, sehingga terjadi 
percekcokan-percekcokan, melalui pergumulan ini maka pelajaran-
pelajaran yang salah dibuang dan dogma-dogma yang benar 
ditetapkan, keputusan-keputusan tentang penetapan dogma-dogma 
didasarkan Alkitab dan persetujuan gereja yang dipimpin oleh Roh 
Kudus.



2.  Pada abad yang kedua, Klementus, hermas, pengarang 
Didakhe, Ignatius dari Antiokhia, Polycarpus, Justinus dan 
lain-lain, menegaskan tentang keesaan Allah dan juga 
tentang ketiga oknum. Kristus diakui sebagai Allah dan 
Logos/ Kalam, Ia sering dikatakan sama kekal dengan Allah. 
Roh Kudus belum dinyatakan dengan jelas sebagai Allah, 
kecuali dalam syahadat-syahadat baptisan.

3.  Pada masa itu banyak didiskusikan apakah Logos atau Putra
Allah itu sungguh sungguh-sungguh setaraf dan sekekal 
dengan Allah. Sebagian mereka menganggap bahwa Putra 
Allah/ Logos itu mulai ada pada waktu penciptaan alam 
dijadikan. Sebagian anggap bahwa Putra Allah itu lebih 
rendah dari pada Allah Bapa.

4.  Pada permulaan abad yang ketiga di Iskandaria, Mesir mulai
suatu usaha untuk menguraikan segala kepercayaan orang-
orang Kristen secara teratur dan lengkap. Dengan jelas, 
Klementus menyatakan bahwa Kristus Adalah Oknum 
pribadi Illahi yang lahir secara kekal dan kontinue dari Allah
dan sesungguhnya Allah adanya.

5.  Origen adalah orang pertama yang memakai istilah 
hypostasis untuk ketiga oknum Allah. Dia juga menjelaskan 
bahwa ketiga hypostasis ini dapat dibedakan tidak hanya 
dalam kenyataan-Nya melainkan juga pada hakekatNya dan
kekal.

6.  Pada masa itu telah muncul tiga penyelewengan:

a.  Sabellianism/ modalisme, yang menyangkal bahwa Allah
terdiri dari tiga oknum. Bapa, Putra dan Roh Kudus 
hanyalah merupakan cara satu oknum, yaitu Allah 
menyatakan diri.

b.  Dionysius menentang pelajaran Sabellius dengan 



menekankan perbedaan diantara Bapa, Putra dan Roh 
Kudus, sehingga hampir-hampir ada tiga Allah (Trinitas).

c.  Beberapa orang yang lain termasuk Origen sendiri ingin 
sungguh-sungguh menekankan keesaan Allah dan juga 
menjelaskan hubungan diantara Bapa dan Putra. Dalam 
hal ini dia kadang-kadang menyebut Putra itu lebih 
rendah dari pada Bapa (Subodinationisme).

7.  Penyelewengan yang ketiga diatas tersebut, dibuat lebih 
ekstrim lagi pada permulaan abad yang keempat oleh 
Arius, seorang Imam di Iskandaria. Arius mengajar bahwa 
Allah itu satu, Allah itu kekal, tanpa awal, tak dilahirkan. 
Kalau ada sesuatu yang lain, hal itu harus diciptakan 
semesta alam. Dia menciptakan lebih dahulu seorang 
mahluk yang tertinggi, yaitu yang kita sebut Putra atau 
kalam Allah. Kalam ini yang akan menciptakan segala 
sesuatu. Jadi Putra itu adalah ciptaan Allah, tetapi ciptaan 
yang sempurna. Dia menjadi Putra melalui jaman 
pengangkatan. Putra itu bukannya sehakekat dengan Allah.

8.  Konsili Nikaea pada tahun 325 membahas segala pendapat 
dari segala pihak dan membentuk suatu pernyataan yang 
sah untuk menjelaskan dan mempertahankan kebenaran. 
Syahadat Nikaea menolak pelajaran Arius yang mengatakan
bahwa Putra itu diciptakan dan lebih rendah daripada 
Allah. Syahadat itu juga menegaskan bahwa Tuhan Yesus 
Kristus adalah Putra Allah yang tunggal, sehakekat 
(Homoousios) dengan Bapa. "Allah benar dari Allah benar",
tidak diciptakan, melainkan lahir, sekekal dengan Bapa.

9.  Perjanjian Baru berbicara tentang riwayat dan perbuatan 
Yesus Kristus, dimana dia menyatakan diri sebagai Putra 
Allah dan menjelaskan arti dari karya penebusanNya bagi 
kita. Konsili Nikasa memperkembangkan konsep-konsep 



Alkitabiah menjadi pernyataan Ontologis (yaitu tentang 
kebeadaanNya). Nikasa memberi definisi tentang siapa 
sebenarnya Putra itu dan bagaimana hubungan-Nya 
dengan Bapa.

10. Peljuangan diantara Arius dan pengikutNya dengan orang-
orang yang mau mempertahankan hasil konsili Nikaea 
diteruskan sepanjang abad keempat. Atanasius di 
Iskandaria, Hilarius di Poltieres, Basil, Gregorius dari Nyssa, 
dan Gregorius dari Nazianzuz di Kapadokia 
mempertahankan keputusan-keputusan Nikaea dan juga 
memperkembangkan dogma Trinitas itu. Pada waktu itu 
doktrin tentang Roh Kudus diperkembangkan oleh orang-
orang Kapadokia tadi, yang menyatakan bahwa Roh Kudus 
juga Allah, setaraf, sehakekat dan sekekal dengan Bapa dan 
Putra. Mereka juga menjelaskan bahwa Roh Kudus tidak 
lahir dari Bapa, sebagaimana haInya dengan Putra itu, 
melainkan keluar (ekpoutai) dari Bapa. Mereka 
menetapkan pernyatan singkat tentang trinitas sebagai 
berikut: mia ousia, treis hypostaseis (satu hakekat, tiga 
oknum).

11. Konsili Konstantinopolis pada tahun 381 menetapkan 
kembali hasil dari konsili Nikaea dan memasukkan juga 
perkembangan-perkembangan diatas. Syahadat Nikaea 
diberi beberapa revisi dan tambahan, sehingga kira-kira 
diberi bentuk yang kita kenaI sampai hari ini. Pernyataan ini
yang menjadi dasar untuk theologia sampai sekarang.

12. Sedangkan para theolog di Timur Tengah biasanya mulai 
penguraiannya dengan ketiga Oknum, lalu meneruskan 
dengan keesaan Allah. Agutinus mulai dengan satu hakekat 
Allah yang bersifat Tritunggal. Dengan jalan ini dia 
menghindarkan diri dari bahaya untuk mengebawahkan 



putra dan Roh Kudus (subordinationisme) dan bahaya tiga 
allah (tritheisme). Allah yang esa itu bersifat tritunggal 
dalam hakekatNya. Ketiganya mempunyai keberadaan yang
satu, kehendak yang satu dan karya yang satu. Karya-karya 
yang khusus, misalnya penciptaan atau pengkudusan 
merupakan fungsi dari ketiga oknum bersama.

D  RANGKUMAN DARl DOGMA TRINITAS UNTUK MASA KINI

1.  Allah bersifat pribadi

a.  Allah itu satu dan esa adanya, Allah itu tidak dapat 
dibagi-bagi. Dia mempunyai satu hakekat (subtantia, 
essential) yang bersifat pribadi. Allah telah menyatakan 
diri kepada manusia bukanlah sebagai "sesuatu" 
melainkan sebagai "pribadi", tetapi ini tidak berarti 
bahwa Allah bertubuh seperti manusia. Allah itu Roh 
adanya, tetapi hal itu bukan berarti bahwa Allah itu 
bersifat jasmani/ tubuh seperti hanya manusia 
ciptaanNya. Allah itu Roh adanya, tetapi hal inipun 
bukan berarti Dia adalah sesuatu yang abstrak, yang 
samar-samar, atau suatu yang bertenaga misalnya 
seperti tenaga listrik. Allah mempunyai kodrat rationil; 
Dia mempunyai keinsyafan tentang diri-Nya sendiri, dan
dapat menentukan segala sesuatu yang dikendaki-Nya.

b.  Kalau kita menyebut Dia sebagai "pribadi", ini tidak 
berarti bahwa Allah itu dibatasi sebagaimana seorang 
manusia dibatasi. kepribadianNya sempurna adanya 
dan jauh lebih tinggi daripada kepribadian kita. Allah 
berada diatas melampaui segala batas dari pada segala 
ciptaan-Nya.

c.  Allah adalah pencipta segala sesuatu yang ada, dan Allah



hadir dimana-mana pada segala waktu dan didalam 
segala sesuatu. Dia menyatakan diri-Nya melalui segala 
sesuatu, tetapi terutama didalam manusia yang dibuat 
menurut teladan-Nya, kepribadian manusia adalah 
bayangan atau gambaran dari kepribadian Allah.

2.  Tiga Oknum

a.  Allah yang esa itu dinyatakan dalam tiga oknum. Dogma 
ini tidak dapat dikonsepkan dengan akal manusia, tetapi
telah diterima dengan wahyu dari Allah.

b.  Allah menyatakan diriNya kepada kita dalam tiga 
oknum, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ketiga oknum itu 
semuanya sama rata, dan sehakekat.

c.  Ketiga oknum ini tidak mengganggu kesatuan Allah. 
Hakekat Allah tetap satu. Ketiga oknum itu didalam 
bahasa Yunani disebut: Hypostases; bahasa Latin: 
persona. Istilah-istilah itu mungkin dapat diterjemahkan
Oknum atau cara-berada. Yang dimaksud bukanlah 
suatu pernyataan saja, melainkan keberadaan/ keadaan 
Allah yang sesungguhnya.

d.  Ketiga Oknum itu sama rata adanya; tidak ada yang 
lebih utama dari pada yang lain. Ketiganya sekekal, tidak
ada yang lebih dahulu dari yang lain.

e.  Dalam menjelaskan Tritunggal Allah, kita harus 
memelihara keseimbangan antara kesatuan hakekat 
dengan ketiga oknum. Kalau satu segi lebih ditekankan 
dari pada yang lain, kita mulai menginjak jalan yang 
tersesat.

3.  Hubungan diantara ketiga Oknum itu.

a.  Pengertian kita tentang masing-masing Oknum 



didasarkan atas hubungan yang ada antara satu dengan 
yang lain. Istilah-istilah yang dipakai untuk 
menggambarkan ketiga oknum itu, yaitu: Bapa, Putra 
dan Roh Kudus, sebenarnya hanya menunjukkan 
hubungan diantara satu dengan yang lain.

b.  Istilah Bapa, dan Putra adalah bahasa kiasan. Yang 
dimaksudkan bukanlah satu proses biologis melainkan 
suatu hubungan yang kekal. Menurut Alkitab, Putra 
berasal dari Bapa dengan jalan "dilahirkan", bukan 
dengan jalan diciptakan. Istilah Bapa, Putra itu adalah 
dua oknum, sebab keduanya dapat bersekutu, atau 
dengan lain, dan Putra itu dapat menaati Bapa-Nya. 
Tetapi Yesus juga berkata: "Aku dan Bapa itu satu 
adanya", dan juga, "Orang yang telah melihat Aku, telah
melihat Bapa-Ku".

c.  Biarpun Putra itu selalu menaklukkan diri serta menaati 
BapaNya dalam segala sesuatu, tetapi kita tidak boleh 
mengatakan bahwa Putra itu lebih rendah dari pada 
Bapa. Keduanya tetap sama rata. Fungsi Putra itu adalah
untuk menyatakan Bapa-Nya. Dengan kemerdekaan 
yang mutlak dan dengan sukarela Putra itu 
menaklukkan diri kepada Bapa dan menaatiNya dengan 
sepenuhnaya.

d.  Roh Kudus berasal dari (en) Bapa melalui (dia, para) 
Putra. Roh itu tidak diciptakan atau dilahirkan, 
melainkan dihembus. Roh Kudus juga tidak bertindak 
sendiri, melainkan menjadi saksi dari Kristus. Dia 
mengambil kebenaran Kristus dan menyatakan 
kebenaran itu.

e.  Roh Kudus jangan dianggap sebagai tenaga atau kuasa 
saja. Roh Kudus itu juga merupakan Oknum Ilahi yang 



sehakekat dengan Bapa dan Putra. Dia tidak boleh 
dianggap lebih rendah dari Bapa dan Putra. Ketiga 
Oknum itu sama rata dan sama kekal.

4.  Persekutuan diantara ketiga Oknum Allah.

a.  Hubungan yang ada antara ketiga oknum Allah 
dijelaskan dengan istilah circumceesio (Latin) atau 
perikhoresis (Yunani). Circumceesio berarti bahwa 
ketiga oknum itu mempunyai satu beda tetapi sama 
rata. Misalnya dalam menciptakan sesuatu, Allah Bapa 
yang merencanakan, Putra yang melaksanakannya dan 
Roh Kudus yang memberi kuasa; tetapi karya 
penciptaan itu satu adanya. Jadi jelaslah ketiga Oknum 
itu menjadi satu didalam hakekat maupun dalam 
tindakan/ karyaNya.

c.  Gunanya dogma cirumecessio ialah: (1). Untuk 
memelihara dan menjaga kebenaran dari kekuasaan 
Allah, (2) untuk menerangkan kesatuan dalam tujuan 
keheridak yang dinyatakan didalam karya Allah, 
misalnya: didalam karya penebusan.

5.  Penetrapan Dogma Tritunggal.

a.  Dogma tritunggal Allah itu berguna didalam kehidupan/ 
pengalaman kita oleh sebab orang-orang Kristen 
dimaksudkan untuk bersekutu dengan masing-masing 
Oknum Allah tersebut.

b.  Tujuan manusia yang terutama ialah untuk mengenal dan 
menyembah Allah yang Tritunggal dan untuk masuk pada 
suatu hubungan kesatuan dengan Bapa, Putra dan Roh 
Kudus.

c.  Kita ingin mengenal Allah Bapa sebagai pencipta semesta 
alam, Tuhan dan Allah kita. Kita ingin mengalami 



persekutuan yang sangat akrab dengan Dia, sebagaimana 
dialami oleh Yesus, sehingga Dia dapat mengatakan: 
"Engkau: Bapa didalam Aku dan Aku didalam Engkau".

d.  Tetapi kita hanya dapat mengenal Bapa itu dengan jalan 
mengenal Yesus. Yesuslah yang menyatakan BapaNya 
kepada kita. Dialah yang menjadi jalan satu-satunya untuk 
menghampiri Bapa. Persekutuan Yesus dengan BapaNya 
menjadi contoh bagi kita yang melepaskan kita dari 
kehidupan kita yang lama yang penuh dengan dosa dan 
jauh dari Bapa. Dia membawa kita kepada suatu hidup 
yang baru dimana kita masuk dengan Dia dibelakang tirai di
tempat yang Maha Suci untuk mengenal persekutuan yang 
akrab dengan Bapa ditempat surgawi.

e.  Kita mengenal Baptisan Roh Kudus, dimana kita 
"diselamkan" dalam Roh Kudus, sehingga kehidupan kita 
dirobah, disucikan dilengkapi untuk pelayanan dan diberi 
kuasa Ilahi untuk dapat melaksanakan karya Tuhan dalam 
dunia ini. Roh Kudus mengajar kita dan membawa kita 
kepada suatu pengertian yang lengkap tentang kebenaran 
Allah, serta menyelesaikan tentang kehadiran Yesus dalam 
kita. Roh Kudus juga memungkinkan kita mengenal Allah 
sebagai Bapa kita.

f.  Persekutuan yang sempurna yang ada diantara satu oknum 
dengan yang lain dalam ke-Tritunggalan Allah menjadi 
contoh untuk hubungan kita dengan Dia dan diantara 
sesama kita. Semua hubungan kekeluargaan, komunitas, 
persekutuan diantara teman, serta kesatuan Tubuh Kristus, 
semuanya dimungkinkan sebagai akibat wajar dari 
hubungan yang ada diantara ketiga oknum dari Tritunggal 
Allah. Oleh karena cinta kasih Allah yang melimpah, maka 
kita dilibatkan dalam persekutuan yang akrab tersebut. Ita 



belajar hubungan kasih itu dalam persekutuan dengan Dia, 
sehingga kita dapat menunjukkan kasih yang sama diantara
satu dengan yang lain.


