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Abstrak 

Konsep utama dalam pandangan agama Yahudi, Kristen, dan Islam adalah “Allah itu 

Esa.” Tidak ada yang setara dengan Dia dari segala yang diciptakan-Nya. Tetapi, dalam 

memahami dan cara mengenal pribadi Allah, Yahudi, Kristen, dan Islam sangat berbeda. 

Klaim Kristen adalah Allah sendiri yang menyatakan diri-Nya. Konsep tentang Allah dari 

Agama Yahudi dan Kristen (karena sumbernya sama – kitab Perjanjian Lama) secara esensi 

adalah sama, namun interpretasinya berbeda. Islam sangat berbeda dari Yahudi dan 

Kristen. Namun, secara esensial ketiga agama tersebut sama-sama memiliki kepercayaan 

kepada Allah yang Esa. Tapi kenyataannya tidalah demikian terutama dalam konteks 

interpretasi Kitab Suci dan penerapannya.  

Hanya Kristenlah yang memiliki konsepsi tentang Allah Trinitas dan konsepsi 

tersebut menimbulkan berbagai negasi dan klaim agama Yahudi dan Islam. Yesus 

menyatakan bahwa ada tiga pribadi yang setara, kekal, dan pencipta. Yahudi dan Islam 

memahami pribadi Yesus hanya sebagai manusia. Bagi Yahudi, klaim Yesus bahwa Ia satu 

dan setara dengan Bapa adalah hujat kepada Allah. Islam memahami Yesus hanya sebatas 

jabatan Yesus sebagai Nabi dan Rasul. Tidak lebih dari itu. Negasi terhadap keilahian Yesus 

sama dengan menolak Bapa dan Roh Kudus karena dari Yesuslah, konsepsi Trinitas 

diungkapkan. Klaim Islam bahwa orang Kristen adalah kafir karena mempertuhankan 

Yesus (Isa) yang adalah ciptaan Allah. Tetapi argument tersebut tidak valid dan ilmiah. 

Yesus tidak akan pernah berhenti menjadi Allah karena Ia adalah Allah meskipun Yahudi 

dan Islam membantahnya.  

Yesus adalah penyataan diri Allah dan dengan mengenal Yesus, sama dengan 

mengenal Bapa. Mengenal Bapa adalah pekerjaan Roh Kudus dan Roh Kuduslah yang 

bersaksi tentang Yesus. Inilah konsepsi Trinitas yang dinyatakan oleh Alkitab. Tidak  

mungkin manusia mengenal Allah, tanpa Allah menyatakan diri-Nya. Dan Allah dalam 

Alkitab, menyatakan diri-Nya dalam tiga pribadi yang satu dalam esensi kekal-Nya. Inilah 

klaim absolut dan supremasi kebenaran Kristen.  

Bertolak dari fenomena negasi terhadap Trinitas maka penulis melakukan penelitian 

kepustakaan yakni mengumpulkan data dari literature-literatur yang ada. Dalam tesis ini, 

penulis membahas mengenai: Latar Belakang Masalah,  (Bab I), Konsepsi Pribadi Allah dan 

Negasi terhadap Trinitas (Bab II), Kajian Respons Apologetik Biblika tentang Trinitas (Bab 

III), Akuntabilitasi Iman Kristen dalam Memahami Trinitas (Bab IV), dan Kesimpulan dan 

Saran (Bab V).  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH  

Lukas 2:34 berbunyi: Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu 

Anak itu: ”Sesungguhnya Anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan 

banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. " 

Kalimat terakhir dari tulisan Lukas ini: “dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan 

perbantahan” adalah suatu konflrmasi bahwa memang “Anak” [Yesus] ini menimbukan 

perbantahan (dan penolakan terhadap-Nya).1  

Penolakan terhadap keilahian Yesus oleh orang-orang Farisi dan sekutunya, berakibat 

bagi penolakan terhadap Bapa y‘ang mengutus-Nya, menolak nubuatnubuat Perjanjian 

Lama (PL) yang digenapi dalam diri Yesus (Mat. 1:23 [penggenapan dari Yes. 7:14]; 2:6 

[penggenapan dari Mi. 5:1]; 2:15 [penggenapan dari Hos. 11:1] dan lain-lain). Yesus 

mengklaim bahwa baik Bapa dan diri-Nya adalah setara, satu dan kekal. Demikian pula 

dengan Roh Kudus, bahwa Ia keluar dari Bapa melalui [dan] Yesus. Yesus memperkenalkan 

disparitas antara Bapa, diriNya dan Roh Kudus, ketiga-Nya kekal, berkuasa dan pencipta. 

Kejamakan dalam diri Allah nampak dalam hal ini.  

Yudaisme dan Islam tidak menerima konsepsi kejamakan dalam diri Allah yang 

terdiri dari Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Inilah inti perdebatan dan penolakan terhadap 

Yesus [Trinitas]. Yesus adalah tokoh sejarah yang menimbulkan perbantahan antara Yahudi, 

Kristen dan Islam sampai sekarang ini berkaitan dengan apakah Yesus adalah Allah atau 

hanya manusia biasa (hanya Nabi). Yesus adalah inti pengajaran Kristen dan Ia adalah 

pribadi yang tak pemah habishabisnya dibicarakan, mulai dari pengagungan-Nya sebagai 

Allah dan Tuhan, sampai kepada caci maki, penghinaan, pelecehan dan penegasian-Nya 

sebagai Tuhan dan Juruselamat dunia. Yahudi dan Islam menolak klaim bahwa Yesus 

adalah Allah. John Stott mengatakan, “Kristus adalah pusat kekristenan, segala sesuatu 

berpusat pada-Nya.... Pokok penyclidikan yang pertama ialah pribadi Yesus. Kekristcnan 

adalah satu-satunya agama yang didasarkan pada Pribadi pendiri agama itu. Seandainya 

ditolak asas kepercayaan bahwa Kristus adalah Allah, maka kekristenan telah lama 

lenyap.”2 Selain itu, Jerome, bapa Geraja yang besar dari abad keempat dan kelima, pernah 

menulis: “tidak mengenal Kitab Suci sama dengan tidak mengenal Kristus.”3 Kristus 

menjadi sentral dari iman Kristen. Yesuslah yang menyatakan Allah kepada manusia.  

Pemikiran mengenai pribadi Allah (dalam semua agama) merupakan pemikiran yang 

krusial. Yahudi, Kristen dan Islam mempunyai pemahaman tcntang Allah sebagai pencipta 

alam semesta. Pada titik ini, ketiga agama tersebut “sepakat” mempercayai Allah sebagai 

pencipta. “Allah” adalah “titik awal” dari konsep dogma karena seluruh deskripsi dari 

                                                             
1Perbantahan yang dimaksud adalah dimulai dari kelahiran-Nya yang dinyatakan sebagai Juruselamat 

dan Mesias yang dijanjikan. Bahkan dalam pelayanan-Nya, Ia kerapkali meneguhkan bahwa Ia adalah Anak 

Allah, Ia adalah Mesias dari Bapa-Nya, Ia diutus untuk kaum Israel, Ia berkuasa, la mengampuni dosa dan 

sebagainya. Itu sebabnya, perbantahan itu muncul di kalangan penganut agama Yahudi (ahli-ahli Taurat, orang-

orang Farisi, Saduki, tua-tua Yahudi).   
2John R. W. Slott. Kedaulalan dan Karyn Krisms, (Jakana: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 2008), him. 27.   
3Dari prolog untuk Commentary on Isaiah, yang dikutip dalam Dogmalic Constitution on Divine Revelation 

Valikan ll. prg. 25. The Documents of Vatican II (Geoffrey Chapman, 1966), dalam John Stott, Kristas yang Tiada Tara 

(The Incomparable Christ), (Surabaya: Momentum, 20l0). hlm. I.  



dogma-dogma yang lain, selalu memiliki keterkaitan dengan pribadi Allah. Menarik, bahwa 

ketika membicarakan konsepsi4 tentang “personalitas” Allah, maka disparitas konsep pasti 

berbeda. Yahudi, Kristen5 dan Islam, menyatakan bahwa Allah itu “esa” sesuai dengan 

klaim-klaim Kitab Sucinya.  

 

Islam, Judaism, and Christianity all affirm that God is One. This is the most basic 

shared predicate of all monotheism. Judaism, along with Christiany, wholeheanedly 

affirms the Shema, “Hear, O Israel: The LORD our God, the LORD is one” (Deut. 6:4; 

Mark 12:29). A similar confession occurs in the Qur’an, especially in the opening lines 

of Surah 112, which is one of the most often quoted texts in Islam: “Say, ‘He is Allah, 

the One’” (Surah 112: 1).6  

 

Ketiga agama tersebut, mempunyai pengakuan dasar bahwa Allah itu Esa dalam 

narasi Kitab Suci masing-masing. Masing-masing memiliki keunjkan tersendiri. Menurut 

David Biale,  

 

… although many others combined national and religious components in their 

identities, only the Jews = like Christians and Muslims = eventually came to worship a 

God who negated the existence of others gods. And the Jews developed a unique 

procedure for conversion to the Jewish ethnos, a possibility unknown to the ancient 

pagans, for whom an ethnic identity could not be adopted, even if one paid obeisance 

to a foreign god. “Jewishness” (an ethnic identity) came increasingly to be identified 

with “Judaism” (a religious credo), the latter probably developing in dialogue with 

nascent Christianity and leaving its mark on early Islam.7  

 

Ketiganya menyembah kepada satu Allah dan menolak eksistensi ilah-ilah yang 

lainnya. Komunitas Yahudi, Gereja dan ummah Islam yakin bahwa mereka adalah pewaris 

rohani Abraham. Ketiga komunitas tersebut percaya bahwa hanya ada satu Allah, satu 

humanitas, satu moralitas.8 Tetapi masing-masing komunitas memiliki dasar [penafsiran] 

kebenaran yang berbeda. Islam berakar dalam keyakinan bahwa Alquran mempakan 

kriteria bagi semua kebenaran. Iman Kristen didasarkan didasarkan atas keyakinan bahwa 

Yesus Sang Mesias adalah kriteria kebenaran. Jiwa Yudaisme adalah percaya bahwa Taurat 

merupakan pusat kebenaran.9 Secara “de jure” masing-masing melakukan penyembahan 

kepada Allah yang Esa, tetapi berbeda dalam penerapan (mengkaji) “flrman” yang 

                                                             
4Pikiran; ide dasar; gagasan pokok; rancangan yang telah ada dalam pikiran.   
5Agama Yahudi [atau yang sering disebut sebagai Yudaisme] dan Kristen, sama-sama percaya kepada 

Perjanjian Lama yang mengatakan bahwa Allah itu Esa (U1. 6:4). Dalam bagian ini penulis masih membahas 

mengenai pandangan dasamya untuk mengacu kepada negasinya. Dan disparitas selanjutnya yang akan dibahas 

pada bagian-bagian berikut dalam bab ini.   
6Timothy C. Tennent, Theology in the Context of World Christianity: How the Global Church is Influencing the 

Way We Think About and Discuss Theology, (Grand Rapids, Michigan: Zondervan, 2007), p. 40. Mengenai konteks 

ke-esaan Allah dalam Qur’an dan Alkitab, lihat Surah 20:8,14; 37:4; lihat juga Yesaya 45:22; 44:8. Dan lengkapnya 

lihat Bab ll.   
7David Biale, “Introduction to Part One: Mediterranean Origins” dalam David Biale (ed.), Cultures of the 

Jews; A New History, (New York: Schocken Books, 2002), p. 7.   
8David W. Shenk, llah-ilah Global: Menggali Peran Agama-agama dalam Masyarakat Modern, (Jakarta: BPK 

Gunung Mulia, 2006), hlm. 346.   
9Ibld.  



diwahyukan kepada para nabi dan rasul. Kenneth Cragg menjelaskan mengenai persamaan 

dan perbedaan perspektif “Allah” antara Kristen dan Islam:  

 

Karena orang Kristen dan Islam percaya akan satu Khalik yang maha agung 

berdaulat, maka bila mereka menyebut-Nya, dengan istilah apa pun, teranglah yang 

dimaksudkannya Zat yang sama.... Penting untuk dingat-ingat, bahwa tema mereka 

sama walaupun penerimaan pengertiannya berbeda. Perbedaan-perbedaan yang 

terang ada antara paham orang Islam dan orang Kristen tentang Tuhan sangat Iuas 

dan harus dipelajari dengan sabar. Tetapi akan celakalah segala tugas kita timbal balik 

bila meragukan bahwa Tuhan yang Esa semesta adalah kebenaran yang sama dalam 

keduanya. Mereka yang mengatakan bahwa Allah bukan “Tuhan dan Bapa Tuhan kita 

Isa Almasih” benar jika maksud mereka bahwa Dia tidak demikian dipahami oleh 

orang Islam. Mereka salah jika maksud mereka bahwa Dia lain dari Tuhan yang 

dipahami oleh orang Kristen.10  

 

Perbedaan konsep ke-Tuhanan Yesus dimaklumi karena Quran tidak memberikan 

indikasi ke-Tuhanan kepada Yesus (Isa) sedangkan dalam Alkitab Perjanjian Baru, indikasi 

ke-Tuhanan Yesus begitu berlimpah.  

Dalam konteks pluralisme agama, penekanan dari topik dialog antar agama tidak 

berfokus pada klaim kebenaran, melainkan berusaha mempelajari dan mencari kebenaran 

dan kesamaan kebenaran yang ada di antara masing-masing agama, padahal setiap agama 

memiliki suatu klaim absolut tentang kebenaran. Paul F. Knitter berpendapat: “Deep down, 

all religions are the same—different paths leading to the same goal”—Sesungguhny, semua 

agama adalah sama—jalan-jalan yang berbeda memimpin kepada tujuan yang sama.11 Sedangkan 

menurut Nicholas J. Woly, berbagai perbedaan antara agama-agama dunia tidak terletak 

pada inti esensialnya atau intisarinya, melainkan hanya pada aspek-aspek penerapan dari 

kedua unsur utama agama tersebut, yakni penyembahan kepada Allah dan kehidupan yang 

benar.12 Meskipun menurut Knitter bahwa semua agama adalah sama meskipun jalan-

jalannya berbeda tetapi tujuannya sama, tetap saja penyembahan kepada Allah tetap sangat 

berbeda karena konsep tentang Allah juga berbeda. Memang benar apa yang dikatakan 

Woly bahwa semua agama di dunia menekankan dua hal yakni penyembahan kepada Allah 

dan kehidupan yang benar, akan tetapi masih perlu dipertanyakan apakah penyembahan 

itu ditujukan kepada Allah yang dikenal atau kepada Allah yang tidak dikenal. Kalau Allah 

masingmasing agama sama, mengapa ada disparitas? Sepanjang sejarah dan sampai 

sekarang disparitas [perdebatan] tersebut tidak kunjung usai.  

 

1. Pandangan Agama Yahudi (Yudaisme)13  

                                                             
10Kenneth Cragg, Azan: Panggilan dari Menara Mesdjid: Uraian untuk Lingkungan Kristen Mengenai Segi-segi 

Pokok dari Adjaran Iman Islam Berdasarkan Kalimah-kalimat di dalam Azan, diterjemahkan oleh M. Rasjad Sl. 

Suleman, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, I973), hlm. 49.   
11Paul F. Knitter, No Other Name? A Critical Survey of Christian Atliludes Toward the World Religions, (New 

York: Orbis Book, 1985), p. 37, dikutip oleh Stevri 1. Lumintang, Theologia Abu-abu Pluraltsme Agama: Tantangan 

dan Ancaman Racun Pluralisme dalam Teologi Kristen Masa Kini, (Malang: Gandum Mas, 2009), hlm. l4.   
12Nicolas J. Woly, Perjumpaan di Serambi Iman Suatu Studi tentang Pandangan Para Teolog Muslim dan Kristen 

mengenai Hubungan antar Agama, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008), hlm. 164.   
13Yudaisme berasal dari kata “orang Yahudi“ di dalam Kitab Suci dimaksud mengungkapkan penghuni kerajaan 

selatan Yehuda (2 Raj. 16:6; 2 Raj. 25:25; Yer. 32:12 dst.) atau propinsi Yudea (Neh. 1:2; Ester Passim). Yudaisme, 

istilah ini digunakan untuk agama dan kebudayaan bangsa Yahudi sejak masa sesudah pembuangan hingga 



 

Dasar utama dari Yudaisme [agama Yahudi] mengenai ke-esa-an Allah adalah 

Ulangan 6:4, “Dengarlah, hai orang Israel: TUHAN itu Allah kita, TUHAN itu esa.” Yahudi 

itu unik di antara agama-agama di dunia Romawi dalam menuntut penyembahan eksklusif 

kepada Allah.... Monoteisme Yahudi ditentukan oleh kepatuhan terhadap perintah-perintah 

penama dan kedua (dalam 10 hukum Allah).14 Karena penekanan pada monoteisme, yang 

mempakan salah satu karakteristik keyakinan Yahudi15, maka Yahudi tidak memberi 

peluang bagi konsepsi pluralitas Allah yang dikaitkan dengan Trinitas dan doktrin 

Tritunggal dianggap suatu kekejian.16  

Berkaitan dengan konteks ini, Everett Ferguson berpendapat bahwa orangorang 

Yahudi juga menekankan kekudusan Allah dan transendensi-Nya. Mereka menempatkan 

tekanan yang sama pada sifat pribadi Allah dan kedekatan-Nya kepada umat-Nya.17 

Pengabdian kepada Allah lebih ditekankan daripada persekutuan dengan Allah. Perihal 

‘pendamaian’ jarang muncul dalam Yudaisme. Bagaimana pun tak ada suatu pengertian 

bahwa Israel perlu diperdamaikan dengan Allah. Secara apriori konsep inkarnasi 

dikucilkan.18 Monotheisme Israel sangat ketat hal itu berkaitan dengan firman Allah yang 

dinyatakan kepada mereka. Robert Letham menjelaskan hal ini: “Israel berulang kali diajar 

bahwa hanya ada satu Allah = Yahweh, yang telah membawa umat-Nya ke dalam kovenan 

dengan-Nya. Ulangan 624-5 adalah inti iman Israel... Kata-kata ini, dan seluruh hukum di 

mana perkataan ini adalah bagiannya, dengan sangat tegas tidak mengakui politheisme dari 

                                                                                                                                                                                              
dewasa ini, namun terutama sejak masa Makabe. ‘Yudaisme awal’ sering ditetapkan sejak 167 SM, ketika Bait 

Allah dinajiskan (2 Mak. 6:4). Penganut Yudaisme biasanya dipahami sebagai sebutan unmk orangsorang 

Kristen Yahudi yang menentang misi Paulus kepada orang-orang bukan Yahudi. Orang-orang yang hidup 

dengan cara Yahudi menuntut agar orang-orang bukan Yahudi yang bertobat harus tunduk sepenuhnya 

terhadap Taurat Yahudi yang keras sebagai syarat baptisan Kristen (Gal. 2:14). Diperkirakan bahwa di Korintus 

dan Filipi Paulus juga memiliki lawan-lawan, yang menyanggah dengan cara-cara yang sama. Namun, para 

pelawan itu kemungkinan adalah orangaorang bukan Yahudi yang tertarik pada Yudaisme. (Dari berbagai 

sumber). Menurul David Biale, Yahudi dan Yudaisme berasal dari kultm yang sama. “Is there or has mere ever 

been one Jewish religion called Judaism? Both high literaly culture and material culture, from the way Jews 

dressed to the way they looked and behaved, from their natural landscapes to the architecture of their homes and 

communal institutions, differed radically from period to period and place to place. Culture would appear to be 

the domain of the plural: we might speak of Jewish cultures instead of culture in the singular. David Biale (ed.), 

Cultures of the Jews: A New History, (New York: Schocken Books, 2002), p. xxiv.  

Yudaisme adalah agama Yahudi yang benentangan dengan agama PL. Penelitian menyeluruh mengenai 

pokok ini haruslah dimulai pada panggilan Abraham, namun praktisnya Yudaisme hams dianggap mulai pada 

Pembuangan di Babel. Tapi pada kurun waktu hingga Iahun 70 M istilah ini dipakai hanyalah untuk unsur-

unsur baik yang berupa modifikasi maupun perluasan konsep-konsep PL. H. L. Ellison, “Yudaisme” dalam J. D. 

Douglas, N. Hillyer, F. F. Bruce, D. Guthrie, A. R. Millard, J . l. Packer, dan D. J . Wiseman, Ensiklopedi Alkitab 

Masa Kini, J ilid II, diterjemahkan oleh M. H. Simanungkalit dan H. A. Oppusunggu, (Jakarta: Yayasan 

Komunikasi Bina Kasih, 201 l), hlm. 630-633. 
14Richard Bauckham, “Worship Jesus”, in The Anchor Bible Dictionary, vol. 3, edited by David Noel 

Freedman, (New York: Doubleday, 1992), p. 816.  
15Larry Hurtado, What Do We Mean by ‘First-Century Jewish Monotheism’?" Society of Biblical Literature 

1993 Seminar Papers (Atlanta, 1993), 348-368, answer: the sovereign and unique high God had a large of retinue of 

heavenly beings dalam Everett Ferguson, Backgrounds of Early Christianity (Third Edition), (Grand Rapids, 

Michigan: William B. Eerdmans Publishing Comgaany, 1993), p. 538.   
16Ellison, “Yudaisme”, dalam Ensiklopedi Alkitab Masa Kini, Jilid II, , hlm. 633.   
17Everett Ferguson, Background of Early Christianity Third Edition, (Grand Rapids, Michigan: William B. 

Eerdmans Publishing Company, 1993), p. 538.   
18Ellison, “Yudaisme”, dalam Ensiklopedi Alkitab Masa Kini, Jilid II, , hlm. 633.    



dunia kafir.”19 Penekanan Yahudi pada Allah yang esa, tetap dipegang sampai sekarang, 

bahkan pada masa Perjanjian Bam, mereka menolak Yesus sebagai Anak Allah yang 

menyamakan diri dengan Allah. Itu adalah suatu penghujatan.  

 

Kebenaran bahwa ada satu Allah adalah dasar bagi identitas Ibrani dan bangsa Israel 

yang khusus. Bangsa Israel yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang 

politheistik, menyatakan, ‘Hanya ada satu Allah.’ Walaupun mereka telah hidup di 

antara bangsa Mesir, yang pandangannya tentang dewa-dewa mereka sangat ekstrim, 

mereka tetap beriman kepada Yehova sebagai satu-satunya Allah yang benar.20  

 

Negasi Yahudi terhadap Yesus, tentu berkaitan dengan dua hal: Pertama, menolak 

Yesus sebagai Mesias, dan kedua, menolak Yesus sebagai Anak Allah atau Allah. David W. 

Shenk berpendapat, Yudaisme sebagai komunitas keagamaan tidak pemah menerima Yesus 

sebagai Mesias. Alasan paling mendasar adalah bahwa ia tidak pemah mendirikan kerajaan 

yang dapat mempenahankan hidup dan secara politis dapat diidentiflkasi. Visi mereka 

adalah bahwa Mesias itu akan mendirikan Pax Israel di seluruh dunia, kira-kira sepeni 

Roma, yang pada zaman Kristus telah mendirikan Pax Romana.21 Dalam narasi Injil-injil 

Kanonik, dapat dilihat bagaimana penolakan dari ahli-ahli Taurat, Imam-iman kepala, dan 

dari penganut agama Yahudi terhadap Yesus:22  

1. Matius 9:3, “Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya: ‘Ia 

menghujat Allah.’” Yesus mengatakan bahwa “Dosamu sudah diampuni” kepada 

orang lumpuh = dan menurut perspektif ahli-ahli Taurat bahwa yang bisa 

mengampuni dosa hanya Allah saja. Itu sebabnya ketika Yesus berkata demikian, 

maka mereka mengatakan: “Ia menghujat Allah.”  

2. Matius 26:65, “Maka Imam Besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata: ‘Ia 

menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar 

hujat-Nya.”’ Kisah ini adalah mengenai Yesus di hadapan Mahkamah agama, di 

mana Iman Besar berkata: Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, 

apakah Engkau Mesias, Anak Allah, atau tidak. Yesus menjawab: Engkau telah 

mengatakannya. Bagi Imam kepala, menyamakan diri dengan Allah adalah 

penghujatan kepada Allah.  

3. Matius 26:59, “Imam-imam kepala, malah seluruh Mahkamah Agama mencaxi 

kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya Ia dapat dihukum matini.” Mereka 

jengkel dengan Yesus segala yang dilakukan Yesus dan apalagi Yesus 

                                                             
19Robert Letham, Allah T rinitas: Dalam Alkitab, Sejarah, Theologi dan Penyembahan, (Surabaya: 

Momentum, 201 1), hlm. 25. Dalam konteks langsung, agama-agama Kanaan merupakan tantangan bagi Israel, 

tetapi deklarasi yang mengesankan ini memasukkan dalam lingkupnya semua objek penyembahan kafir yang 

disebutkan dalam literatur sejarah dan nabi. Sejarah Israel dalam banyak hal adalah suatu konmk dengan 

berhalaeberhala, sampai kepada masa Pembuangan (ibid.).   
20John MacArthur, Jr., Prioritas Utama dalam Penyembahan, (Bandung: Yayasan Kalam Hidup, 1994), hlm. 

6.  
21Shenk, Ilah-ilah Global, hlm. 272.  
22Dalam kesaksian Perjanjian Baru, ada juga dari kalangan penganut agama Yahudi yang percaya 

kepada Yesus. Penulis membmasi hanya kepada xopik negasi dan bukan membahas mengenai pertobatan 

penganut agama Yahudi pada masa Yesus dan para rasul.   



menganggap diri-Nya sebagai Anak Allah dan bagi mereka, hal itu sama dengan 

menghujat Allah.23  

4. Yohanes 5:18, “Sebab itu orangeorang Yahudi lebih berusaha lagi untuk 

membunuh-Nya, bukan saja karena Ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena 

1a mengatakan bahwa Allah adalah Bapa-Nya sendiri dan dengan demikian 

menyamakan diri-Nya dengan Allah.” Orang~0rang Yahudi menuduh Yesus 

melakukan kesalahan fatal yakni melanggar hukum Sabat.  

Selain itu, Yudaisme adalah penganut monoteisme dan sampai sekarang, paham 

tersebut masih dipertahankan. Michael Keene menuturkan bahwa sejarah Yahudi dimulai 

sekitar 4000 tahun yang lalu sehingga Yudaisme menjadi agama monoteis tertua, kecuali 

jika orang memperhitungkan Hinduisme. Orang Yahudi percaya bahwa mereka adalah 

umat pilihan Allah dengan tugas khusus yang dilakukan untuk tujuan-tujuan ilahi.24 Bagi 

Yudaisme, siapa pun dia, yang mengklaim dirinya sebagai Allah, maka ia dianggap telah 

menghujat Allah. Pada masa Yesus, para penganut agama Yahudi tidak tahu-menahu 

mengenai istilah Trinitas [Tritunggal]25, apalagi mengenai keilahian dari Roh Kudus. Tetapi 

pada prinsipnya mereka menolak ke-Allah-an Yesus Kristus dan Roh Kudus [sebagai 

Pribadi ilahi] = dengan demikian, mereka menolak Trinitas.  

 

2. Pandangan Islam tentang Tauhid26  

 

Seorang tokoh Islam yang handal yakni Maulana Abul Kalam Azad27 (1888-1958), 

memandang keesaan Allah sebagai prinsip utama dari semua agama yang diwahyukan. Visi 

pertama yang dimiliki manusia tentang Tuhan ialah bahwa ada “keesaan ilahi.” Azad 

percaya bahwa sejarah tentang kesadaran beragama manusia pun dimulai dengan adanya 

                                                             
23Beberapa teks PB yang dapat dibaca mengenai konteks ini yakni: Matius 16:21. “...la harus pergi ke 

Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, 

lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga"; Matias 21:15. “...melihat mukjizat-mukjizat yang dibuat-Nya 

itu.,. hati mereka sangat jengkel..,”; Matius 21:23, “...datanglah iman-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi 

kepada-Nya....”; Matius 27:12, “... tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap Dia,..."; 

Matius 27:20, “Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta 

supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati”; Markus 8:31, “...Anak Manusia harus menanggung 

banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua,"Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit 

sesudah tiga hari” (lihat Mrk. 10:33); Markus 11:18, “lmam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang 

peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan Dia, sebab mereka takut kepada-Nya, melihat seluruh 

orang banyak takjub akan pengajaran-Nya"; Markus 11:27, “...datanglah kepada-Nya imam-imam kepala, ahli-

ahli Taurat dan tua-tua....”; Markus 14:1, ‘“ ..Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan unmk 

menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat....“'; Yohanes 7:32, “Orang-orang Farisi mendengar 

orang banyak membisikkan haI-hal itu mengenai Dia, dan karena itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi 

menyuruh penjaga-penjaga Bait Allah untuk menangkap-Nya“; lihat'juga Yohanes 7:45; 11:47; 11:57.   
24Michael Keene, Agama-agama Dunia, (Yogyakarta: Kanisius, 2010), hlm. 38.   
25Istilah “Trinitas” baru muncul pada abad ke-2.   
26Tauhid mengacu kepada ke-Esaan Allah. Artinya Allah itu hanya satu-satunya, tidak ada yang lain—

satu secara numeral. Paparan pendapat dari tokoh Islam mengenai Tauhid dan negasi dalam BAB I ini hanya 

dikutip beberapa pandangan saja. Pandangan yang lain mengenai ha] ini, dibahas di BAB II.  
27Azad adalah pemimpin besar Muslim India. Untuk keterangan ringkas mengenai biografinya, Iihat 

Woly, Perjumpaan di Serambi Iman, Suatu Studi tentang Pandangan Para Teolog Muslim dan Kristen mengenai 

Hubungan antar Agama, hlm. 98-101,. Salah satu karya monumentalnya (meskipun tidak lengkap) adalah 

Tarjumn-al-Qur’an (teks Urdu), Vol. 1 (Lahore 1930). Vol. 1] (Delhi 1936), sebuah komentar Qur‘an. Azad 

mendapat suatu tempat yang terhormat dalam bidang studi Islam, terutama konsepnya tentang kesatuan 

agamasagama yang disajikan dalam uraiannya tentang Sura penama Qur’an (AlsFatihah) ibid., hlm. 100.  



kepercayaan bahwa Allah itu Esa.28 Dan inti kesaksian Islam adalah keyakinan bahwa hanya 

ada satu Allah yang mempakan Sang Pencipta dan Pemelihara alam. Allah tidak 

mempunyai sekutu. Hanya Dialah yang berdaulat. Itulah kesaksian dari'seperenam 

penduduk bumi yang adalah orangorang Muslim.29 Masih dalam konteks yang sama, 

Nurcholish Madjid menegaskan bahwa konsekuensi paling signifikan dari Tawhid yang 

bersifat mutlak (Ibn Taymiyyah: Taw Uluhiyyah) atau “monoteisme yang ketat” 

menggunakan ungkapan Max Weber30 adalah “pemusatan perhatian terhadap sikap 

penyerahan total kepada Allah tanpa memberikan kesempatan untuk melakukan hal yang 

sama kepada siapa pun selain Dia. Sikap ini merupakan esensi dari semua agama yang 

benar disebut al-islam.31  

Konsep Islam mengenai negasi terhadap Trinitas, dan penolakan terhadap Yesus 

Kristus sebagai Allah (Isa Almasih), sesuai dengan Al-Quran32:  

Surah Al-Baqarah (2:11 6):  

Dan mereka berkata, “Allah mempunyai anak.”Mahasuci Allah, bahkan milikNyalah 

apa yang di langit dan di bumi. Semua tunduk kepada-Nya.  

Surah Al-Maidah(5: 72):  

Sungguh, telah kaflr orang-orang yang berkata, “Sesungguhnya Allah itu dialah A1-

Masih putra Maryam.” Padahal Al-Masih (sendiri) berkata, “Wahai Bani Israil! 

Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu.” Sesungguhnya barangsiapa 

mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka sungguh, Allah mengharamkan 

surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi 

orang-orang zalim itu.  

Surah Al-Maidah(5. 73).  

Sungguh telah kafir orangorang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari 

yang tiga, padaha] tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Tuhan Yang Esa. 

Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang 

kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih.  

Surah Al-Ikhlas (112:1-4):  

Katakanlah (Muhammad), “Dialah Allah, Yang Maha Esa. Allah tempat meminta 

segala sesuatu. (Allah) tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada 

sesuatu yang setara dengan Dia.”  

 

                                                             
28Woly, Perjumpaan di Serambi Iman , hlm. 101.  
29Shenk, Ilah-ilah Global, hlm. 330.   
30Dalam bukunya, The Sociology of Religion, English Translation by Ephraim Fischoff (Boston 1964), p. 138, 

sebagaimana dikutip pula oleh Madjid dalam “Islamic Roots of Modern Pluralism”, p. 63 (keterangan ini diambil 

dari catatan kaki nomor 145 dalam Woly, Perjumpaan di Serambi Iman, hlm. 152.   
31Woly, Perjumpaan di Serambi Iman, hlm. 152. Madjid menunjuk lbn Taymiyyah (1263-1328 M = pemikir 

Muslim klasik) yang menulis: Perkataan (Arab) “al-islam" mengandung pengertian perkataan ”aI-istislam" (sikap 

berserah diri) dan ”aI-inqiyad" (tunduk patuh) serta mengandung pula makna perkataan “al-ikhlash” 

(tulus)....Maka tidak boleh tidak dalam Islam harus ada sikap berserah diri kepada Allah Yang Maha Esa, dan 

meninggalkan sikap berserah diri kepada yang lain. Inilah hakikat ucapan kita “Lailahailla ‘llah". Maka jika 

seseorang berserah diri kepada Allah dan (sekaligus juga) kepada selain Allah, dia adalah musyrik. (Nurcholish 

Madjid, Islam, Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan, 

(Jakarta, 1992), hlm.. 181, dikutip oleh Woly, ibid., hlm. 152-153).   
32Kutipan-kutipan ayat Al-Qur’an dalam bagian ini, diambil dari Al-Quran terjemahan Departemen 

Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya: Juz 1 30, (Surabaya: Mekar, 2004), ljin Penerbitan: N0. 

BD.III/TL.02.1/339/2004). Juz artinya bab (dalam Al-Quran).   



Demikian juga dengan pendapat dari tokoh Islam terkemuka: Fazlur Rahman (1919-

1988)33, yang menegaskan bahwa tidak dapat diterimanya keilahian Yesus dan Trinitas oleh 

Qur’an merupakan hal yang tidak dapat dibantah, sama halnya dengan kenyataan bahwa 

Yesus dan para rasul-Nya dianggap sebagai yang memiliki cinta kasih dan kesediaan 

berkorban yang cukup istimewa.34 Pendapat Rahman cukup fantastis. Rahman juga 

mengemukakan bahwa, meskipun Yesus dinyatakan sebagai “Firman Allah” (Logos) atau 

“Roh Allah”, namun Qur’an sama sekali tidak pernah mengidentiflkasikan dia dengan 

Allah. Akan tetapi, ada kemungkinan besar Qur’an tidak berkeberatan tentang “Logos yang 

menjadi daging”, apabila Logos sama sekali tidak diindetifikasikan dengan Allah.35 

Keraguan Rahman nampak dalam argumennya tentang “adanya kemungkinan besar 

Qur’an tidak keberatan tentang Logos yang menjadi daging apabila Logos tidak 

diidentifikasikan dengan Allah”. Islam menolak keilahian Yesus sebagaj Allah yang 

berinkamasi mustahil Yesus adalah Allah.  

Dari segi “etika Al-Quran”, Hendar Riyadi mengemukakan bahwa “Etika 

fundamental Al-Quran yang menjadi dasar teologi Islam sekaligus mengajarkan wawasan 

kebinekaan keagamaan dan hubungan sosial antarumat beragama adalah tauhid.”36 Dan 

menurutnya bahwa dalam Islam (A1-Quran)juga, tauhid merupakan konsep sentra] yang 

berisi ajaran bahwa Tuhan adalah pusat dari scgala sesuatu, dan bahwa manusia harus 

mengabdikan diri sepenuhnya kepada-Nya. Konsep tauhid ini mengandung implikasi 

doktrinal lebih jauh bahwa tujuan kehidupan manusia tidak lain kecuali menyembah 

kepada Tuhan (QS. al-Dariyat [51]:56.37 Lebih jauh lagi mengenai tauhid, Riyadi 

berpendapat bahwa menjadikan Tuhan selain Allah (syirik) merupakan dosa besar yang 

tidak terampuni38 karena bukan saja secara teologis tidak diterima sebagai akidah yang 

benar, melainkan juga secara sosiologis mengakibatkan perendahan terhadap harkat 

martabat manusia yang memuliakan Tuhan.39 

                                                             
33Ia dilahirkan di Pakistan dan dibesarkan dalam sebuah keluarga Muslim yang saleh. Seperti Azad, 

Rahman menekankan kesatuan agama~agama dunia yang sebenamya. Bagi Rahman, terbagis baginya umat 

manusia ke dalam berbagai komunitas keagamaan adalah sesuai dengan petunjuk wahyu Allah. Artinya, 

keanekaragaman komunitas agama diciptakan oleh Allah melaiui pesanpesan dari para nabi-Nya. Woly, 

Perjumpaan di Serambi Iman, hlm. 141-143).   
34Ibid., hlm. 148-149  
35Ibid., hlm. 149   
36Hendar Riyadi, Melampaui PIuralisme: Etika AI-Quran tentang Keragaman Agama, (Jakarta: RM Books & 

PSAP, 2007), hlm. 120.   
37Ibid., hlm. 120-121.   
38Riyadi mengacu kepada beberapa teks A1~Quran mengenai “sy‘irik”. Dalam catatan kaki nomor 17 

halaman 121, Riyadi memaparkan ayat-ayat Al-Quran mengenai konteks ini yakni: QS. Lukman [31]:13; al-Nisa’ 

[4]:48. Syirik juga dipandang sebagai kesesatan yang jauh (QS. al-Nisa [4]:116) dan kedzaliman yang besar (QS. 

Lukman [31]:13). Di dalam Al-Quran orang musyrik diumpamakan sebagai orang yang jatuh dari langit, 

kemudian disambar burung atau lerhembus angin ke lempat yangjauh (QS. al-Hajj [22]:31). Merekajuga 

dipandang najis (QS. al-Taubah [9]:8) sehingga A1-Quran memandang seorang budakpun jika ia beriman, lebih 

baik ketimbang orang musyrik meskipun sangal menakjubkan (QS. al-Baqarah [2]:221).  
39Mengenai hal ini juga Riyadi mengutip pendapat dari Nurcholish Madjid (dalam catalan kaki nomor 

19, halaman 121-122) yang menjelaskan kenapa (mengapa penulis.) praktek polileisme (syirik) dalam kitab suci 

dipandang sebagai dosa besar yang tidak terampuni. Yaitu karena setiap prakmk syirik (poli-teisme) akan 

menghasilkan efek pemenjaraan dan pemerosotan harkat manusia. Syirik menempatkan harkat dan manabat 

manusia lebih rendah dari obyek yang disyirikkan ilu, dan ini berani melawan fitrah manusia 1m sendiri sebagai 

makhluk yang paling tinggi dan dimuliakan Tuhan. Karena itu, dalam Islam hanya dengan menyembah, taat 

dan tunduk kepada Allah semata (tauhid), manusia dapat terbebaskan dari bclenggu yang tidak membebaskan. 

Melalui kebebasan ini, manusia akan mampu menangkap kebenaran; dan dengan kemampuan menangkap 



3. Pandangan Tokoh-tokoh Islam tentang Trinitas40  

 

KH. Abdullah Wasi’an mengatakan: “Dengan adanya dogma Trinitas yang tak 

kunjung terpecahkan di kalangan tokoh-tokoh Gereja sejak dahulu sampai kini dan sampai 

kapan pun = karena memang tidak ada dalam Alkitab....”41 Dalam Qur’an, indikasi yang 

didapat hanyalah kata “tiga” (Surat 4:171), dan “dua Tuhan” (Surat 16:51). Konteks yang 

sama ketika Allah bertanya kepada Isa: Wahai ‘Isa bin Maryam! Apakah engkau berkata 

kepada manusia: Jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah” (Surat 5:116). 

Ayat ini disangkal sebagai bentuk “Tiga” atau “Trinitas”, tetapi hanya menjelaskan 

pendewaan Maria. Menurut Muhammad Ali, bahwa Qur’an maupun Hadits, tak ada 

satupun ayat yang menerangkan bahwa Maryam adalah oknum Trinitas yang ketiga. Ayat 

Qur’an mengecam Trinitas, di situ hanya menerangkan mengenai ajaran “Tuhan berputera”, 

dan sekali-kali tak menerangkan pemujaan siti Maryam, dan ayat yang menerangkan 

pemujaan Maryam, ini ditujukan kepada ajaran Trinitas.42 Islam menolak prinsip Trinitas 

karena itu adalah dosa syirik. K. H. S. Ali Yasir memberikan petunjuk Al-Qur’an tentang 

Trinitas bahwa mengambil dua tuhan tak dibenarkan menurut Ilahi apalagi mengambil tiga 

tuhan. Mempercayai Tuhan itu Esa tapi beroknum tiga dalam terminologi Kitabullah yang 

sempuma identik dengan mempertuhan tiga tuhan.43  

Maka dari itu Qur’an mengecam doktrin tersebut. Yasir menyimpulkan bahwa seperti 

yang dikatakan oleh para pakar Kristen sendiri, bahwa Trinitas itu di luar jangkauan aka] 

manusia (The Encyclopaedia Americana) karena memang irasional. Yasir pun mengusung 

(menyetujui) pendapat sekte Saksi Yehova. Yasir mengatakan bahwa ‘pencipta pengajaran 

Tritunggal itu adalah Setan’ (sumber: Karena Allah itu Benar Adanya, hlm. 105). Oleh 

karena Trinitas itu bersumber ajaran Setan, maka tidak tahan uji. Jika kebenaran tiba dogma 

tersebut akan lenyap.‘44 Dogma Trinitas tak didasarkan atas ajaran para Nabi Utusan Allah. 

Jangankan para nabi, Bibel pun tak mengajarkannya. Buktinya, istilah itu tak terdapat di 

dalamnya.45 Yasir dengan yakin berkata: “Dogma Trinitas adalah salah satu ajaran yang 

menyesatkan banyak manusia.46 Tokoh Islam lainnya adalah Ahmed Deedat. Deedat 

mengatakan: “Sesungguhnya perkataan yang mengatakan bahwa Isa Alaihissalam itu 

adalah Allah, bukan hanya merupakan cemooh terhadap (salah satu) ketuhanan, tetapi 

                                                                                                                                                                                              
kebenaran inilah manusia akan terangkat harkat dan manabatnya. Inilah makna penting dari kalimat kesaksian 

(syahadal) yang tersusun secara negasi-konfirmasi "Ia ilaha illa al-Allah.” Lihat, Nurcholish Madjid, Islam: Doktrin 

dan Peradaban, hlm. 79-96.   
40Penjelasan atau pandangan mengenai negasi para tokoh Islam yang menegasikan Trinitas dalam bab 

ini hanyalah beberapa kutipan saja. Negasi-negasi yang lainnya akan dipaparkan dalam Bab 11.   
41M. Rofiq Munawi, Silang Pandang tentang Keesaan Allah antara Islam dan Kristen, (Surabaya: Pustaka 

Da’i, 1994), hlm. vii.   
42Muhammad Ali, lslamologi (Dinul Islam), (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2007), hlm. 158-159.   
43K. H. S. Ali Yasir, Kristianologi Qurani (An-Nashraniyyatul -Quraniyyah), Sketsa Kristianologi Quran, 

(Jakana: Darul Kumbil Islamiyah, 2005), hlm. 82.   
44Ibid.  
45Ibid.  
46Ibid., hlm. 86  



merupakan bentuk terendah dari kekafiran, sekaligus penghinaan terhadap kecerdasan akal 

manusia!”47 Dalam bukunya Kebenaran Diungkapkan, Anis A. Shorrosh memberikan 

pandangan-pandangan Deedat berkenaan dengan perdebatannya dengan Deedat soal ke-

Tuhanan Yesus dan topik lainnya. Deedat menyuguhkan bahwa Kristen tidak 

menggunakan satu keterangan dari bibir Yesus yang mengatakan: “Aku adalah Allah” atau 

“Sembahlah Aku.” Selama hidup di bumi, Dia tidak pemah memberikan keterangan seperti 

itu.48 Yesus Kristus tidak pernah berkataz “Aku adalah Allah” atau “Sembahlah Aku.” 

Sebaliknya Dia berkata: “Bapa-Ku lebih besar daripada Aku” (Yoh. 14:28). Dia berkata: 

“Aku dari diri-Ku tidak dapat melakukan sesuatu” (Yoh. 5:30). Dia tidak menciptakan Allah 

yang lain....”49  

Mengenai Trinitas, Deedat menyimpulkan bahwa Mereka [Bapa, Yesus dan Roh 

Kudus] tetap tiga dalam pikiranmu, jika pikiranmu tidak sakit. Engkau mengatakan bahwa 

yang tiga itu adalah satu, tetapi yang tiga tetap saja tiga.50 Deedat berpendapat bahwa 

seseorang yang dilahirkan oleh perempuan tidak cukup baik untuk dibandingkan dengan 

Allah. Apakah itu Musa, atau Yesus, Muhammad atau Rama, atau Krishna, seseorang yang 

oleh perempuan dikandung sembilan bulan tak dapat menjadi Allah. Itu omong kosong.51 

Deedat mengutip Ayub 25:5, Sesungguhnya bahkan bulan pun tidak terang dan bintang 

pun tidak cerah di mataNya, lebih-lebih lagi manusia?52 Terlepas dari setuju atau tidak, 

percaya atau tidak, negasi dan klaim-klaim dari Yudaisme dan Islam merupakan 

perdebatan yang tak ada habis-habisnya. Masing-masing memiliki dasar sebagai acuannya.  

Akan tetapi, itulah keyakinan Kristen bahwa Yesus adalah Allah dan menyatakan 

Trinitas, yang dianggap sesat oleh Islam dan Yudaisme. Dalam kata-kata Kevin J. 

Vanhooser, “Doktrin...Trinitas adalah dasar dan tujuan dari theologi Kristen asalkan doktrin 

itu berangkat dari dan tetap berorientasi kepada Injil Yesus Kristus.”53 Yesuslah yang 

menjadi sentral dari doktrin Trinitas.54 Negasi, disparitas dogma dan kontroversinya 

kembali dihadirkan ke arena publik. Kecaman-kecaman, caci maki, huj atan pun ikut serta 

dalam perdebatan mengenai Trinitas.  
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