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ABSTRAK 

 

 

Takut akan Allah adalah bukti iman. Di buktikan melalui perbuatan berdasarkan iman 

kepada Allah. Takut yang artinya memberikan penghormatan yang multak dari segala aspek 

kehidupan manusia yang beriman kepada Allah. Menjauhkan diri dari dosa atau menjaga kekudusan 

karena hidup melalui firman Allah. Manusia yang percaya kepada Allah, dapat membuktikan 

imannya berdasarkan takut akan Allah memprioritaskan Tuhan dalam kehidupannya. Demikian 

juga Abraham yang adalah tokoh iman, sebagaiman ia disebut sebagai bapa orang beriman, sebab ia 

hidup menurut firman Allah dan selalu memprioritaskan (mengutamakan) Tuhan dalam hidupnya. 

Dalam hal ini Abraham membuktikan imannya berdasarkan narasi Kejadain 22:1-19 fokus 

penelitian ayat 12 yaitu: Bagaimana analisi latar belakang narasi ujian Iman Abraham dalam 

Kejadian 22:1-19 keseluruhan Kitab, Bagaimana interpretasi takut akan Allah sebagai bukti Iman 

menurut narasi ujian Iman Abraham dalam kejadian 22:1-19, Bagaimana kontribusinya bagi umat 

Kristen.  

Dari tiga fokus ini menjelaskan bagaimana kehidupan Abraham yang selalu takut akan Allah 

sebagai bukti iman kepada Allah. Kehidupan Abraham dapat menjadi pedoman bagi kehidupan 

orang Kristen pada zaman sekarang ini.  

Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan dan penyusunan skripsi ini 

menggunakan penelitian kualitatif literatur (murni) dengan berbasis strategi grounded menggunakan 

metode kualitatif (memamparkan dasar-dsar teori), dan metode studi pustaka (library research). 

Metode ini mendukung pelaksanaan langkah-langkah interpretasi Kejadaian 22:1-19. 

 

Dosen Pembimbing I  : Oren siregar, M.Th  

Dosen Pembimbing II  : Aprianus moimau, M.Th 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pembahasan dalam pendahuluan ini meliputi: Latar belakang masalah,  Identifikasi masalah,  

Pembatasan masalah,  Rumusan masalah,  Tujuan penelitian,  Hipotesis,  Metode penelitian,  

Manfaat penelitian,  Sistematika penulisan. 

 

LATAR BELAKANG MASALAH PENELITIAN 

 Pada masa  ini, sebagian di kalangan orang-orang Kristen atau hamba Tuhan yang melakukan 

pelayanannya tidak dengan takut akan Tuhan atau tidak dengan imannya kepada Tuhan. Karena 

faktanya, pengamatan penulis sering terjadi dalam sebuah organisasi gereja, hamba Tuhan 

melakukan pelayanannya hanya sebatas tugas tetapi tidak dengan imannya kepada Tuhan. Didalam 

kehidupan orang Kristen perlu yang namanya pertumbuhan akan iman kepada Tuhan. Karena 

demikian banyak orang kristen yang yang mengambil tindakan untuk pindah dari gereja yang 

sekarang ia beribadah untuk beribadah di gereja yang lain karena merasa didalam sebuah organisasi 

gereja tersebut imannya tidak bertumbuh. Kejadian seperti itu adalah salah satu akibat dari kelalaian 

seorang hamba Tuhan yang tidak lulus dalam memimpin dan mengarahkan jemaatnya dalam 

pertumbuhan iman kepada Tuhan. Karena sekarang ini banyak hamba Tuhan yang hanya melihat 

materi dan mencari popularitas hidup. 

Menurut Fred Smith bahwa, “Pemimpin Kristen tidak seharusnya mendasarkan 

kepemimpinan mereka pada popularitas atau kekudusan mereka. Bagi yang melakukannya, 

mengambil risiko hancurnya kepercayaan para pengikut mereka apabila moral kepemimpinan 

tersebut jatuh”
1
 Artinya tanggung jawab moral perlu didasari dengan takut dan beriman kepada 

Tuhan. Ini adalah suatu bukti dari ketidaktaatan hamba-hamba Tuhan dimana motif pelayanannya 

adalah supaya mereka bisa dikenal, merasa diri hebat dari yang lain demi mendapatkan uang lebih 

banyak.  

Ada juga hamba Tuhan yang beranggapan bahwa ia takut dan beriman kepada Tuhan, tetapi 

di sisi lain ada yang korupsi, menyelewengkan uang kas gereja/perpuluhan. Mereka tidak 

puas dengan gaji yang sudah ditargetkan dan mereka selalu menuntut demi tercapainya 

keinginan hatinya. Berbagai macam cara digunakan untuk mendapatkan uang. Billy Sindoro, 

Pendeta utama dan pendiri gereja yang Dua Kali Terjegal Kasus Korupsi.
2
  

 

Mereka hanya mengejar target tanpa memahami makna sebenarnya bagaimana melayani 

Tuhan. Larry Burket berpendapat bahwa “salah satu misteri besar dari kekristenan ialah kepuasan 

paling tidak orang menganggapnya sebagai suatu misteri karena sedikit sekali orang yang telah 

berhasil menemukannya. Sesungguhnya kepuasan adalah suatu sikap”.
3
 

Sejak manusia jatuh ke dalam dosa  maka manusia tidak lagi takut dan beriman kepada 

Tuhan. Mereka tidak memberi diri untuk ditaklukkan roh Tuhan melainkan roh dunia.  Orang  

Kristen yang tidak memahami takut dan beriman kepada Tuhan  berarti orang tersebut  tidak 

memiliki iman. Orang yang takut dan beriman kepada Tuhan akan dipimpin dalam jalan Tuhan 

(Mazmur 25:12 siapakah orang yang takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan menunjukan jalan yang 

harus dipilihnya?). Orang Kristen selalu diperingatkan bahwa tidak seorang pun akan melihat Allah 

                                                
1
Fred Smith, Memimpin dengan Integritas ( Jakarta: Imanuel, 2002), 75.    

2
https://ayojalanterus.blogspot.com/2018/10/billy-sindoro-pendeta-utama-dan-pendiri.html  Access 30/03/19. 

3 Larry Burket, Mengatur Keuangan dengan Bijak (Bandung: Yayasan Kalam  Hidup, 

1997), 18. 



 

 

 

tanpa kesucian yang disempurnakan melalui takut dan beriman kepada Tuhan. Satu-satunya cara 

untuk hidup dan terlepas sama sekali dari intimidasi adalah hidup dalam takut dan beriman kepada 

Tuhan, sebab dalam takut dan beriman kepada Tuhan ada ketentraman yang besar. Ketentraman 

yang besar melahirkan keberanian yang menuju ke arah jalan Tuhan. Takut akan Allah berarti 

memberi kepada-Nya tempat kemuliaan, kemasyuran, kehormatan, ucapan syukur, pujian dan 

keagungan yang layak bagi Allah. Takut akan Tuhan bukanlah suatu kematian, ini adalah suatu 

jalan hidup. 

Bukti dari pada iman adalah tidak melihat namun percaya seperti yang dikatakan dalam Ibrani 

11:1 “ iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan bukti dari segala sesuatu yang 

tidak kita harapkan”. Namun dalam kenyataannya kehidupan kekristenan dalam hal beriman  

semakin hari semakin lemah. Hal ini disebabkan oleh berbabagi macam godaan dan tantangan yang 

seolah-olah memberikan kepastian secara nyata, meskipun kenyataannya akan membuat manusia 

itu jatuh ke dalam berbagai kesulitan dan kemalangan hidup. Iman orang percaya seyogianya 

membuat ia mampu menghadapi berbagai tantangan bukan sebaliknya membuat ia tawar dan 

bimbang atas tantangan tersebut. Jusuf Roni mengemukakan bahwa,  

Kalau kita tidak mempunyai iman yang kuat maka kita akan mempunyai kegoncangan-

kegoncangan. Kalau kita tidak mempunyai iman yang kuat kita tidak akan tahan menghadapi 

tantangan-tantangan didepan kita. Itulah sebabnya tidak sedikit orang yang mengambil jalan  

pintas: gantung diri, minum baigon atau kabur membawa lari uang perusahaan, lari 

meninggalkan nasabah-nasabah, lari meninggalkan hutang-hutang. Karna itu kita perlu hidup 

oleh iman untuk menghadapi tahun-tahun di depan kita.
4
  

 

Jelas bahwa tanpa takut dan beriman kepada Tuhan maka keraguaan akan menghadapi hari 

depan itu dipenuhi dengan keragu-keraguan yang besar. Hal ini terjadi karena tantangan hidup 

semakin tinggi dan meningkat.  

Takut akan Allah sebagai bukti dari iman itu sendiri. Namun kenyataannya ada orang yang 

menganggap diri beriman namun tidak takut Allah. Ia tidak menghormati Tuhan dalam hidupnya 

bahkan mengabaikan firman Tuhan yang menyapa setiap hari. John Bevere menyatakan bahwa 

“Gereja tak memahami takut akan Tuhan”.
5
 Gereja yang dimaksud adalah orang-orang Kristen itu 

sendiri. Hal ini dapat dilihat dari cara hidup sebagian orang yang mengaku orang percaya namun 

tidak dapat menunjukkan keteladanan hidup seperti yang diberikan oleh Allah itu sendiri. 

Kecenderungan mengikuti pikiran, perasaan dan kehendak sendiri adalah ciri orang yang tidak takut 

Tuhan.  

Bertolak dari urain di atas, maka menghadirkan suatu pertanyaan, apakah takut akan Tuhan 

adalah bukti dari Iman? Jika ia, apa relasi iman dan takut akan Tuhan dalam kaitan dengan perilaku 

umat Allah. Apa bukti dari seseorang takut akan Tuhan? Pertanyaan-pertanyan ini perlu dijawab 

dengan benar supaya orang percaya memahami imannya dengan benar yang dinyatakan dalam 

perilaku mereka. Walter Lempp menuliskan tentang “takut akan Allah”:  

Takut akan Allah bukanlah suatu kegelisahan batin yang luar biasa melainkan suatu 

penghormatan dan melebihkan dan menyungguhi, yang menilai-tinggi dan mendahulukan 

Firman Allah dari segala perkataan anjuran patokan, pikiran dan pertimbangan manusia.
6
 

 

Jelas, bahwa takut akan Allah bukanlah letaknya dalam kegelisahan batin dan perasaan, 

melainkan dalam kelakuan dan perbuatan yakni dalam kepatuhan dan ketaatan hidup.  

 Abraham adalah seorang tokoh dalam Alkitab yang takut akan Allah dan memiliki iman yang 

sungguh-sungguh kepada Allah. Sebab karena  imannya maka ia  dikenal sebagai Bapa orang 

beriman/percaya. Alkitab mencatat bahwa Abraham mempersembahkan Ishak (Kej. 22:1-19), yang 

sesungguhnya adalah satu-satunya keturunan Abraham yang diharapkan sebagai generasi 

                                                
4 K.A.M. Jusuf  Roni, Iman Yang Berkemenangan (Yogyakarta: Yayasan Andi, 1994), 183. 
5 John  Bevere, Mematahkan Belenggu Intimidasi (Jakarta: Yayasan Pekabaran Injil), 145. 
6 Walter Lempp, Tafsiran Alkitab (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015), 275. 



 

 

 

penerusnya. Tetapi sebagai bukti ketaatannya dan imannya kepada Allah, Abraham 

mempersembahkan Ishak  tanpa ada keraguan sedikit pun sehingga itu menjadi patokan iman 

Abraham kepada Allah. Karena Abraham percaya akan janji Allah. Abraham adalah seorang tokoh 

beriman yang sesungguhnya. Maka narasi Abaraham yang diuji dalam Kejadian 22:1-19 akan 

menjadi fokus penelitian dan khususnya pada ayat ke 12. Dari penelitian terhadap narasi tersebut, 

akhirnya akan menarik kesimpulannya sebagai kontribusi bagi orang percaya di masa kini. 

 

 

BAB II  

LATAR BELAKANG KITAB KEJADIAN DAN DEFINISI TAKUT AKAN TUHAN BUKTI 

DARI IMAN  

 

A. Latar Belakang Kitab Kejadian 

Kejadian adalah kitab pertama dalam Perjanjian Lama dan sebagai pendahuluan dari setiap 

kitab. Dalam bahasa Ibrani kitab Kejadian disebut Beresyit ‘pada mulanya’ yaitu kata pembuka 

kitab tersebut.
7
 Menurut terjemahan Perjanjian Lama kedalam bahasa yunani (LXX) memberi nama 

‘Genesis’ berarti ‘asal’ sebutan tepat bagi kitab sebagai keseluruhan mewujudkan kata pendahuluan 

bagi sejarah Perjanjian Lama mengenai Israel dan yang dalam kata pendahuluannya menguraikan 

asal mula segenap sejarah uamat manusia.
8
 Jadi, kitab ini menceritakan awal dari segala sesuatu 

yang berhubungan dengan iman umat Allah dalam Alkitab. 

 

1. Penulis Kitab 

Kitab Kejadian tidak menyebut tentang identitas penulisannya, dan kitab-kitab lain di 

Alkitab pun tidak secara jelas menyebutkan nama dari penulis Kejadian. Akan tetapi para penulis 

Yahudi kuno dan para bapa gereja semuanya mengatakan bahwa Musa menjadi penulis atau 

penyusun Kitab Kejadian karena seluruh sejarah terjadi sebelum kehidupan Musa kecuali mungkin 

bagian terakhir Kitab Ulangan yang mengisahkan tentang kematian Musa. Dan kitab-kitab lain dari 

Torah mengaitkan Musa, sebagi penulisnya, dan kebanyakan sastra alkitabiah memperlakukan torah 

sebagai satu kesatuan.
9
 Oleh karena itu, dapatlah dipahami bahwa Musa dianggap sebagai penulis 

semua kitab Taurat. 

 

2. Tahun Penulisan 

Dalam penulisan kitab Kejadian ini ditulis kira-kira dari tahun 900-800 sM. Menurut Johann 

Vater penulisan dan penyuntingan terakhir kitab-kitab Pentateukh ditempatkan pada masa 

pembuangan ke Babilonia sekitar tahun 586-538 sM.
10

 Sedangkan David L. Baker menyatakan 

bahwa mungkin nenek moyang Israel hidup kira-kira tahun 1900-1700 sM, tetapi ada juga beberapa 

ahli yang mengusulkan zaman nenek moyang hampir dua abad sebelum itu yaitu 2100-1900 sM. 

Orang Israel tinggal di Mesir sekitar 430 tahun, sehingga waktu mereka keluar dari sana sekitar 

tahun 1250 sM atau 1450 sM.
11

 Dengan demikian berdasarkan data-data sejarah kehidupan bangsa 

Israel ditanah Mesir dan Dalam perjalanan di padang gurun maka ditarik kesimpulan bahwa Kitab 

Kejadian ditulis kira-kira tahun 1900-1700 sM atau 2100-1900 sM. 

 

                                                
7 W. S. Lasor, pengantar perjanjian lam 1 (Jakarta: BPK Gunung Mulia 2008), 111. 
8 Walter. Lempp, Tafsiran Alkitab Masa Kini 1 (Jakarta : Yayasan Komunikasi Bina kasih/Omf 2002), 76. 
9 Andrew E. Hill, Survei Perjanjian Lama (Malang: Yayasan Penerbit Gandum  Mas 1996), 141. 
10

Herbert Wolf, Pengenalan Pentateukh (Malang: Gandum Mas 2004), 81. 
11 David L. Baker, Mari Mengenal Perjanjian Lama (Jakarta: BPK Gunung Mulia 2008), 27. 



 

 

 

 

 

 

 

3. Ciri Khas Kitab Kejadian 

Seluruh Kitab baik di Perjanjian Lama maupun Perjanjian baru memiliki ciri khas tersendiri 

seperti halnya dengan Kitab Kejadian. Ada beberapa ciri khas Kitab Kejadian antara lain: 

1) Kejadian mengisahkan sebagai peistiwa perdana. Pemikiran pertama, keluarga pertama, 

dosa pertama, pembunuhan pertama, tokoh poligami pertama, permulaan sejarah 

manusia, dosa, bangsa Ibrani, dan penebusan. 

2) Sejarah dalam Kejadian meliputi jangka waktu yang lebih lama dari seluruh sisa Alkitab, 

dimulai dengan pasangan manusia pertama, berkembang hingga sejarah pra air bah, dan 

kemudian menyempit lagi pada sejarah bangsa Ibrani sebagai arus penebusan yang 

dituntut sebagai sisa Perjanjian Lama. 

3) Kejadian menyatakan bahwa alam semesta dan hidup di bumi ini adalah jelas karya Allah 

dan bukan suatu proses lepas dari alam. Lima puluh kali dalam pasal 1-2 Allah menjadi 

subyek dari kata kerja yang menunjukan apa yang dilakukan-Nya selaku pencipta, alat-

alat musik pertama, janji penebusan, dan sebagainya. 

4) Hanya Kitab Kejadian yang menerangkan asal mula kedua belas suku. 

5) Perjanjian Allah dengan Abraham, yang dimulai dengan panggilannya (12:1-3), 

diresmikan pada pasal 15 dan disah dalam pasal 17, merupakan inti dari seluruh Alkitab. 

 

4. Tujuan Penulisan  

Adapun tujuan penulisan Kitab Kejadian ini yakni: Kitab Kejadian merupakan suatu prolog 

atau pendahuluan dari seluruh kitab karena kita ini mengisahkan asal usul alam semesta, dunia fisik, 

kehidupan dan kebudayaan manusia, perkembangan dan pertumbuhan bangsa Ibrani dalam dalam 

perbudakan ditanah Mesir, negeri kanaan yang dimasuki oleh Musa dan bangsa Israel, serta 

peperangan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa disekitar bangsa Israel yaitu bangsa Amalek dan 

Midian.
12

 Jadi tujuan dari penulisan Kitab Kejadian adalah memberikan survei historis singkat 

tentang wahyu Allah dari sejak awal penciptaan alam semesta dan segala isinya, pemilihan bangsa 

Israel melalui Abraham hingga israel di bawa ke Mesir untuk menjadi bangsa yang Theokratis serta 

sejarah penebusan bangsa israel. 

 

 5. Garis-garis besar kitab Kejadian 

  a.  Permulaan Sejarah Manusia 

      (Kej 1:1--11:26) 

      1. Asal Mula Alam Semesta dan Kehidupan 

         (Kej 1:1--2:25) 

          a). Ringkasan Seluruh Penciptaan 

             (Kej 1:1--2:4) 

          b). Kisah Penciptaan Adam dan Hawa yang Lebih Lengkap 

             (Kej 2:5-25) 

      2. Asal Mula Dosa 

         (Kej 3:1-24) 

                                                
12 Herbert Wolf, pengenalan pentateukh (Malang: Gandum Mas 1998), 104. 

http://www.sabda.org/sabdaweb/passages/?b=1&p=Kej%2B1%253A1--11%253A26
http://www.sabda.org/sabdaweb/passages/?b=1&p=Kej%2B1%253A1--2%253A25
http://www.sabda.org/sabdaweb/passages/?b=1&p=Kej%2B1%253A1--2%253A4
http://www.sabda.org/sabdaweb/passages/?b=1&p=Kej%2B2%253A5-25
http://www.sabda.org/sabdaweb/passages/?b=1&p=Kej%2B3%253A1-24


 

 

 

          a). Pencobaan dan Kejatuhan 

             (Kej 3:1-6) 

          b). Dampak-Dampak Kejatuhan 

             (Kej 3:7-24) 

      3. Asal Mula Peradaban 

         (Kej 4:1--5:32) 

          a). Kain: Kebudayaan Kafir 

             (Kej 4:1-24)  

          b). Set: Kaum Sisa yang Benar 

             (Kej 4:25-26) 

          c). Sejarah Silsilah Bapa Leluhur Pra-Air Bah 

             (Kej 5:1-32) 

     4. Air Bah: Hukuman Allah Atas Peradaban Purba 

        (Kej 6:1--8:19) 

         a). Kebejatan Universal 

            (Kej 6:1-8,11-12) 

         b). Nuh: Persiapan untuk Menyelamatkan Kaum Sisa yang Benar 

            (Kej 6:9-22) 

         4). Beberapa Pengarahan Terakhir dan Air Bah 

            (Kej 7:1--8:19) 

     5. Permulaan Baru bagi Manusia 

        (Kej 8:20--11:26) 

         a). Keturunan Nuh 

            (Kej 8:20--10:32; dan khususnya Sem, Kej 11:10-26) 

         b). Menara Babel 

            (Kej 11:1-9) 

         c). Hubungan Keluarga Antara Sem dengan Abraham 

            (Kej 11:10-26) 

 b. Permulaan Bangsa Ibrani 

      (Kej 11:27--50:26) 

1. Abraham 

         (Kej 11:27--25:18) 

         a).  Latar Belakang Keluarga Abram 

            (Kej 11:27-32) 

         b). Panggilan dan Perjalanan Iman Abram 

            (Kej 12:1--14:24) 

         c). Perjanjian Allah yang Resmi dengan Abram 

            (Kej 15:1-21) 

         d). Hagar dan Ismael 

            (Kej 16:1-16) 

e). Perjanjian dengan Abraham Dimeterai dengan Nama Baru dan Sunat 

            (Kej 17:1-27) 

         f). Janji Abraham dan Tragedi Lot 

            (Kej 18:1--19:38) 

         g). Abraham dan Abimelekh 

            (Kej 20:1-18) 

         h). Abraham dan Ishak, Anak Perjanjian 

            (Kej 21:1--24:67) 

         i). Keturunan Abraham 

            (Kej 25:1-18) 

     2. Ishak 

         (Kej 25:19--28:9) 
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         a). Kelahiran Esau dan Yakub 

            (Kej 25:19-26) 

         b). Esau Menjual Hak Kesulungannya 

            (Kej 25:27-34) 

         c). Ishak, Ribka, dan Abimelekh II 

            (Kej 26:1-17) 

         d). Sengketa Mengenai Sumber Air dan Perpindahan ke Bersyeba 

            (Kej 26:18-33) 

         e). Ishak Memberkati Anak-Anaknya 

            (Kej 26:34--28:9) 

     3. Yakub 

         (Kej 28:10--37:2) 

         a). Mimpi dan Perjalanan Yakub 

            (Kej 28:10-22) 

         b). Yakub dengan Laban di Haran 

            (Kej 29:1--31:55) 

         c). Yakub dan Esau Berdamai Kembali 

            (Kej 32:1--33:17) 

         d). Yakub Kembali ke Tanah Perjanjian 

            (Kej 33:18--35:20) 

         e). Keturunan Yakub dan Esau 

            (Kej 35:21--37:2) 

     4. Yusuf 

         (Kej 37:2--50:26) 

         a). Yusuf dan Saudara-Saudaranya di Kanaan 

            (Kej 37:2-36) 

         b). Yehuda dan Tamar 

            (Kej 38:1-30) 

         c). Ujian dan Kenaikan Pangkat Yusuf di Mesir 

            (Kej 39:1--41:57) 

         d). Yusuf dan Saudara-Saudaranya di Mesir 

            (Kej 42:1--45:28) 

         e). Ayah dan Saudara-Saudara Yusuf Pindah ke Mesir 

            (Kej 46:1--47:26) 

         f). Hari-Hari dan Nubuat-Nubuat Terakhir Yusuf dan Kematiannya 

            (Kej 47:27--50:14) 

         g). Ringkasan Yusuf 

            (Kej 50:15-26) 

 

B. Defenisi Takut akan Tuhan 

 Alkitab menggunakan kata “takut” dengan dua cara. Yang pertama ketakutan dalam ketidak  

percayaan, yang lain ketakutan dalam iman. Andrew Murrary menuliskan: 

“jika ketakutan itu disebabkan kurangnya percaya kepada Allah, maka hal itu adalah dosa 

dan sangat merugikan kita. Sebaliknya, ketakutan yang digabungkan iman dan pengharapan 

kepada Allah mutlak diperlukan bagi kehidupan rohani kita. Ketakutan yang berpangkal 

pada manusia dan hal-hal yang bersifat duniawi itu dosa. Ketakutan yang dosertai dengan 

kasih dan kepeercayaan seperti seorang untuk menghormati Bapa, itulah yang 

diperintahkan.” 
13

 

                                                
13 Andrew  Murrary, Mambina Iman (Bandung : Yayasan Kalam Hidup 2001), 154. 
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 Jadi, takut akan Tuhan adalah menghargai perintah Allah serta melakukan segala apa yang 

Tuhan kehendaki dalam kehidupan umat-Nya bukan dengan bermain-main atau tidak serius. Takut 

akan Tuhan adalah cara yang benar untuk dapat menikmati karunia dan perlindungan Tuhan. Ketika 

orang kristen Takut akan Tuhan maka, Tuhan memberikan hati yang teguh menghadapi segala 

tantangan hidup dan menerima berkat-berkat yang ia telah janjikan.  

 Takut akan Tuhan adalah pokok persoalan yang tidak bisa dapat disingkirkan secara utuh, 

ini merupakan suatu pewahyuan yang terus-menerus. Takut akan Allah mencakup menghormati dan 

menghargai Dia, dan juga untuk merasa gentar di dalam hdiratNya. Takut yang kudus memberi 

tempat bagi Allah untuk kemuliaan, hormat, penghargaan, ucapan syukur, pujian dan keutamaan 

yang sepatutnya Dia terima. Allah menuntut posisi yang utama ini dari hati dan hidup orang Kristen 

agar mengutamakan keinginanNya lebih dari pada keinginan diri sendiri, membenci apa yang Ia 

benci dan mencintai apa yang Ia cintai, serta gentar terhadap hadiratnya. John Bevere menuliskan: 

“Takut akan Tuhan dan kasih Allah merupakan dasar ddari kehidupan kita! Kita akan 

segera mempelajari bahwa kita tidak dapat mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh 

sebelu kita takut akan Dia; atau kita tidak dapat takut aka Dia dengan benar sebelum kita 

mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh”
14

 

 

Dari kutipan di atas menjelaskan bahwa kehidupan orang Kristen didasari dengan takut akan 

Tuhan. Dengan demikian bahwa setiap orang yang percaya akan Tuhan harus memberi diri untuk 

mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwanya sebagai bukti dari ketaatannya kepada Tuhan itu 

sendiri. Menyangkut kepada takut akan Tuhan orang kristen harus hidup dalam kekudusan bersama 

dengan Tuhan, menjauhi segala hal-hal yang tidak berkenan dihadapan Tuhan dan lebih 

mendekatkan dirinya kepada kebenaran firman Tuhan. 

 

C. Defenisi Iman  

1. Pengertian iman 

Kata iman, secara etimologis dalam bahasa Arab berarti percaya, merasa aman. Dalam 

pengertian keagamaan, pengertian iman adalah yakin, percaya dalam hati, pasti tentang sesuatu, 

pasti tentang Tuhan dan wahyu-Nya. Umumnya, iman dipahami sebagai berada di dalam hati, dan 

tidak seorang pun yang tahu, kecuali Tuhan saja. Iman dapat juga berarti penyerahan diri. 

Singkatnya, pengertian iman adalah percaya. Percaya dengan cara membenarkan sesuatu dalam 

hati, kemudian diucapkan oleh lisan dan dikerjakan dengan perbuatan. 

Dalam hubungan manusia dengan Tuhan dapat dikatakan bahwa iman adalah jawaban 

manusia atas pewahyuan Tuhan. Secara umum, agama-agama mengakui bahwa Tuhan telah 

mewahyukan diri-Nya kepada manusia. Justru karena telah mewahyukan diri-Nya, maka Tuhan dari 

tidak dikenal menjadi dikenal dan dapat disembah oleh manusia. Jawaban atau tanggapan yang 

tepat atas pewahyuan Tuhan itu adalah iman. Ini adalah ungkapan cinta manusia kepada Tuhan, 

yang telah lebih dahulu mencintai manusia. Penyerahan diri dalam semangat cinta, sebagai 

tanggapan manusia atas pewahyuan Tuhan, selalu bersifat pribadi, yang berlangsung secara bebas 

dan bertanggungjawab. Iman tidak dapat dilihat. Dalam prakteknya, timbulnya iman dalam diri 

seseorang adalah karena pewahyuan. Kata “iman” kadang-kadang dipakai dalam pengertian yang 

longgar dan populer, untuk menunjukkan suatu bujukan akan kebenaran yang lebih kuat. Lois 

Berkhof menuliskan: 

“kata iman sering dipakai untuk menunjukkan keyakinan bahwa kesaksian dari orang lain 

itu benar, dan apa yang dijanjikannya akan dilakukan; kepercayaan yang hanya berdasarkan 

kebaikan yang sudah dipercaya dalam diri orang tersebut. Kepercayaan merupakan sebuah 
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penerimaan dari apa yang sudah dikatakan oleh orang alain bedasarkan rasa percaya yang 

dimilikinya. Dan iman seperti ini yaitu keyakinan berdasarkan rasa percaya diri, yang sering 

membawa kepada rasa percaya diri yang lebih dalam; percaya kepada teman pada saat 

dibutuhkan, percaya kepada dokter untuk menyembuhkan penyakit, dan percaya pada pilot 

untuk mengemudikan pesawat dengan selamat dan sebagainya. Dalam hal ini iman lebih 

dari sekedar masalah itelektual. Kehendak manusia diperkenankan melakukan sesuatu, dan 

elemen kepercayaan menjadi latar depan.”
15

 

 

Jelas bahwa iman suatu hal yang membawa kepada keyakinan orang Kristen terhadap janji 

Allah. Dan untuk membuktikan bahwa janji Allah benar-benar nyata dan terjadi dalam kehidupan 

setiap orang yang percaya kepada Dia. Keyakinan akan janji Allah merupakan bukti dari kesabaran 

orang-orang yang percaya serta kesetiaan mereka dalam menunggu suatu janji Allah tersebut. 

Karena janji Allah pasti nyata. Iman ialah kepastian bahwa apa yang dikatakan Allah itu benar. 

Tuhan menyatakan bahwa sesuatu akan ada atau akan terjadi, iman itu lalu bersukacita, walaupun 

tidak melihat tanda-tanda apapun mengenai hal itu. Andrew Murrary menuliskan: 

“apa bila Tuhan mengatakan bawa Ia telah memberikan sesuatu kepada saya dan bahwa 

sesuatu yang ada disorga itu menjadi milik saya maka dengan iman saya mengetahui  

dengan pasti bahwa itu adalah milik saya. Apa bila Allah mengatakan bahwa sesuatu, atau 

bahwa Ia akan melakukan sesuatu bagi saya, bagi iman hal itu sama seperti jika saya sudah 

dapat melihatnya”
16

 

 

Jadi iman dalam hal ini sesuatu pekerjaan Allah yang nyata supaya setiap umatnya mengetahui 

kesetiaan-Nya bahwa Allah benar-benar menggenapi janji-Nya. Allah pasti mengerjakan bagi setiap 

orang-orang Kristen sesuai dengan apa yang telah diakatakan-Nya. Maka setiap orang yang percaya 

harus berpegang teguh kepada firman-Nya Lukas 1: 14 dan berbahagialah ia, yang telah percaya, 

sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan, akan terlaksana. (Kis 27:25 karean aku percaya 

kepada Allah, bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku).  

Dalam memahami iman perlu diperhatikan bukan saja aspek kepercayaan secara pikiran atau 

persetujuan secara pikiran, ini disebut keyakinan akali atau pengaminan akali, tetapi juga aspek 

hubungan antara umat dan Tuhan dan kesediaannya  dituntun Roh Kudus unutuk memiliki hidup. 

Dari pertumbuhan iman yang benar seseorang dapat memiliki karakter agung seperti Tuhan, 

sehingga dapat mengimbangi Tuhan untuk hidup dalam persekutuan dengan Dia. Jadi iman sangat 

bertalian dengan kualitas antara umat yang percaya dan Allah yang dipercayai. Dr. Brian J. Bailey 

menuliskan: 

“iman, sama halnya seperti sebuah benih, ditanam di hati manusia. Itu sperti biji yang 

ditanam oleh penabur didalam perumpamaan tentang penabur (Mat. 13:3-8, 18-23). Ada 

empat jenis tanah di dalam perumpamaan ini yang menggambarkan empat jenis hati diamna 

benih iamn ditaburkan. Memahami interpretasi dari empat jenis hati adalah sebuah kunci 

untuk memlihara pertumbuhan iman yang teguh di dalam hidup kita.”
17

 

 

Pernyataan di atas memberikan penjelasan bahwa iman harus bertumbuh dan dipelihara 

sebaik mungkin untuk membuktikan sejauh mana keyakinan hati umat Tuhan berdasarkan 

firmanNya dan pengetahuan akan Allah sebagaimana mestinya hidup dalam kehendak Allah dan 

sabar menanti janjiNya. 

 

a. Iman dalam PL 
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Di dalam Perjanjian Lama kata iman berasal dari kata kerja aman, yang berarti “memegang 

teguh”. Kata ini dapat muncul dalam bentuk yang bermacam-macam, umpamanya dalam arti 

“memegang teguh kepada janji” seseorang, karena janji itu dianggap teguh atau kuat, sehingga 

dapat diamini, dipercaya. Jika diterapkan kepada Tuhan Allah maka kata iman berarti bahwa Allah 

harus dianggap sebagai yang teguh dan kuat. Di (Yes. 7:9 umpamanya diakatakan bahwa jika raja 

Ahas tidak percaya (artinya : tidak mengamini bahwa Allah teguh dan jaya), sungguh, ia tidak akan 

teguh jaya. Oleh krena itu menurut Perjanjian Lama, beriman kepada Allah berarti mengamini, 

bukan dengan hanya akalnya, melainkan juga dengan segenap kepribadian dan cara hidupnya, 

kepada janji Allah yang telah diberikan dengan perantaraan firman dan karyaNya. Barang siapa 

yang beriman dengan cara yang demikian itu segenap hidupnya dikuasai oleh janji-janji Allah. Hal 

itu tampak umpamanya  dalam kehidupan Abraham. Tuhan Allah telah berjanji, bahwa ia akan 

menjadikan Abraham menjadi suatu bangsa yang besar dan bahwa ia akan dijadikan berkat bagi 

para bangsa. Ia percaya dan mengamini janji Allah itu. Karena itulah ia pergi dan  meninggalkan 

orang tua dan tanah airnya kanegeri yang ia sendiri belum menegetahuinya, untuk hidup seluruhnya 

dibawah naungan kuasa janji itu. Sariaman Sitanggang menjelaskan: 

“pengertian iman dalam PL (Ibrani) kata “iman” berasal dari kata kerja “aman” artinya 

“memegang teguh”. Kata ini sering muncul dalam berbagai hal, seperti: “seseorang 

harus memegang janji yang telah ia ungkapkan”, atau “ seseorang harus mampu 

memegang rahasia”, atau “Allah adalah pegangan hidup yang kokoh”, dll”.
18

  

 

Pemahaman dari kutipan di atas menjelaskan bahwa iman adalah suatu keteguhan hidup. 

Memegang janji dari ungkapan seseorang dan menantikan janji itu benar-benar nyata. 

 

b. Iman dalam PB 

Diterapkan pengertian iman di dalam Perjanjian Baru, iman berarti: mengamini dengan 

segenap kepribadian dan cara hidupnya kepada janji Allah, bahwa ia didalam Kristus telah 

mendamaikan orang  berdosa dengan diriNya sendiri, sehingga segenap hidup orang yang beriman 

dikuasai oleh keyakinan yang demikian itu. Sariaman Sitanggang: 

“pengerian iman dalam (Yunani) istilah “iman” sering disebut sebagai “pistis”, artinya 

“berpegang tanpa ragu sedikitpun”. Tapi, kata ini sering juga diterjemahkan sebagai 

“diyakini”, atau “diaminkan”. Pada bagian lain iman dapat juga diartikan sebagai jalan 

keselamatan.
19

 

 

Sebagaimana telah dijelaskan dari kutipan di atas bahwa, iman adalah ketidak raguan akan sesuatu 

yang di yakini dan dipercayai untuk menerima kehendak Allah yang membuat hidup orang Kristen 

tetap dalam naungan kasih Allah. 

 

 

D. Pandangan Para Teolog 

Pada dasarnya iman merupakan bagian dari kepercaayan. Jika seseorang beriman sudah 

tentu percaya tetapi jika seseorang percaya belum tentu beriman. Dalam hal ini penulis 

menguraikan beberapa hal tentang iman dalam perspektif Teolog Reformed baik yang pro maupun 

yang kontras. 
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1. Iman dalam perspektif Teolog Reformed  

a. Yohanes Calvin  

Menurut Yohanes Calvin iman yang sejati terdiri dari pengetahuan akan Allah, 

khususnya mengenai kasih setia Tuhan. Calvin menegaskan bahwa iman merupakan 

pengetahuan yang teguh dan pasti dari suatu janji yang bebas dalam Kristus serta diungkapkan 

dalam pikiran manusia, dan dimeteraikan di dalam hati manusia oleh Roh Kudus.
20

 Pernyataan 

ini dapat diformulasikan bahwa iman bagi manusia merupakan hal yang sangat penting untuk 

pengendalian pimpinan Roh Kudus melalui keteguhan hati kepada Tuhan. Iman adalah 

keyakinan yang teguh kepada Kristus. Selanjutnya Calvin menegaskan bahwa pengetahuan akan 

Kristus (sebagai objek iman) merupakan suatu pengajaran, namun bukan sekadar perkataan atau 

teori semata, melainkan sebagai suatu pengajaran dari kehidupan. Hal ini sangat penting untuk 

dipahami bagi setiap orang untuk tidak disia-siakan. Selanjutnya Herman J. Selderhuis 

memberikan satu pernyataan bahwa iman merupakn karya utama Roh Kudus. 
21

 adalah saranan 

yang dengannya manusia telah terjatuh menerima anugrah Kritus. Pernyataan ini penulis 

menekankan bahwa manusia menerima anugrah bukan karena percaya, tetapi karena iman yang 

dikerjakan oleh Roh Kudus disetiap pribadi manusia. 

 

b. Stephen Tong  

Orang yang  beriman berarti percaya, dan orang yang percaya berarti orang yang 

beriman.
22

 Hal in sangat memicu setiap manusia untuk memperhatikan bahwa tidak hanya 

cukup percaya tetapi berpadanan dengan iman sebab iman atau percaya ini yang membawa 

seseorang kepada kese-lamatan dan hidup. Dengan percaya orang diterima oleh Allah dan 

berkenan kepada Allah (Ibrani 11:6). Dengan percaya, orang menjadi anak-anak Allah; dengan 

percaya, orang menerima Roh Kudus; dan orang yang percaya akan menerima firman Tuhan 

(Yohanes 11). 

 

c. Louis Berkhof  

Iman yang benar bukan hanya suatu pengetahuan yang pasti dimana manusia berpegang 

pada kebenaran terhadap semua yang telah diunggkapan oleh Tuhan dalam Firman-Nya, tetapi 

juga merupakan suatu rasa percaya seseorang yang teguh yang dikerjakan oleh Roh Kudus 

dalam hati manusia oleh Injil.
23

 Jelas bahwa iman merupakan rasa keyakinan seseorang yang 

teguh, kokoh dalam kepercayaan kepada Tuhan melalui pimpinan Roh Kudus. Dalam bagian ini 

penulis menekankan bahwa iman yang ada dalam pribadi manusia merupakan anugerah semata, 

akan tetapi jika tidak diresponi maka iman yang ada terhadapnya bisa hilang. Dalam arti iman 

dalam diri seseorang tidak semakna sebagai anugerah melainkan dikerjakan sendiri.  

 

2. Iman dalam perspektif non Reformed  

a. Katolikisme  

                                                
20 Yohenes Kalvin, Institutio, (Jakarta: BPK Gunung Mulia 2005), 163  
21 Herman J. Selderhuis, Buku pegangan Calvin, (Srabaya: Momentum 2017), 379   
22

 Stephen Tong, dari iman kepada iman(surabaya: momentum 2011), 7    
23 Louis Berkhof, Teologi Sistematika, (Surabaya: Momentum 2001), 188   



 

 

 

Iman adanya kerjasama antara anugrah Allah dan jasa perbuatan baik manusia. 
24

 hal ini 

merupakan pernyataan yang berbeda dari teologi Reformed, bahwa iman dan perbuatan tidak 

signifikan sebab iman hanyalah anugrah. Oleh sebab itu perbuatan atau tindakan manusia tidak bisa 

berkontribusi dengan anugrah. 

 

 

b. Arminian  

Arminian mengungkapkan kecenderungan bahwa iman sebagai hasil jasa manusia dari 

Allah.
25

 Dalam hal ini paradigma arminiam sangat bertolak belakang dari teologi tokoh reformasi. 

Iman mbukanlah usaha manusia melainkan sebagai pemberian dengan cara cuma-Cuma. 

 

c. Schleiermacher 

Iman bukan apa-apa kecuali pengalaman permulaan dari kepuasan akan kebutuhan spiritual 

manusia oleh Kristus.
26

 Pernyataan ini sedikit menggeser posisi iman dari pandangan reformator. 

Ialah tidak terlalu penting hanya sebatas pengakuan orang percaya kepada Kristus. Yang 

sesungguhnya iman  merupakan hal yang sangat signifikan bagi kehidupan orang percaya. 

 

 

 

 

 

BAB III 

INTERPRETASI TAKUT AKAN TUHAN BUKTI DARI IMAN SUATU KONTRIBUSI 

DARI NARASI KEJADIAN 22:1-19 

 

Bab ini merupakan kelanjutan dan perluasan dari bab sebelumnya. Didalamnya akan dibahas 

secar detil, tentang pokok pembahasan skripsi ini. Unutuk membuatnya menjadi tersistematis, maka 

penulisa akn menguraikan sesuai dengan sebu-sub sebagai berikut: Kajian Teks dan Eksegese. 

 

A. Kajian Teks 

Teks yang akan penulis gunakan dalam kajian eksegesi ini adalah Alkitab Bahasa Ibrani 

(Bible Works 7), terjemahan Bahasa Inggris versi King James Version (KJV), dan Alkitab bahasa 

Indonesi, yaitu menurut versi Indonesia Terjemahan Baru. 

 

1. Struktur 

a. Setelah semua itu Tuhan berfirman epada Abraham (22:1) 

b. Perintah Tuhan untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran (22:2) 

c. Respon Abraham terhadap perintah Tuhan (22:3-7) 

1. Abraham bangun pagi-pagi  

2. Mempersiapkan keledai, memanggil bujangnya, dan  Ishak 

3. Abraham membawa kayu untuk korban bakaran 

d. Tuhan yang menyediakan korban bakaran (22:8) 

                                                
24 Stephen Tong   
25Lois Berkhof  
26Lois Berkhof  



 

 

 

1. Abraham memberikan jawaban  

2. Tuhan menyediakan  

e. Abrahan mendirikan Mezbah, menyembelih Ishak (22:9-10) 

1. Abraham mendirikan mezbah 

2. Mengikat Ishak dan meletakkan diatas mezbah  

3. Mengambil pisau untuk menyembelih anaknya 

f. Malaikat Tuhan berseru dari langit untuk tidak membunuh Ishak, anak domba sebagai 

korban bakaran pengganti Ishak (22:11-14). 

1. Berserulah malaikat Tuhan kepada Abraham 

2. Jangan bunuh anka itu  

3. Telah Kuketahui sekarang 

4. Abraham menoleh dan melihat seekor domab jantan 

5. Domba sebagai pengganti ishak  

6. Abraham menamai tempat itu ‘Tuhan menyediakan’. 

g. Sumpah terhadap diri-Nya sendiri, janji kepada Abraham di perbaharui kembali (22:15-

19) 

1. Kedua kalinya Tuhan berseru kepada Abraham  

2. Aku bersumpah demi diri-Ku sebdiri 

3. Allah memperbaharui janji-Nya kepada Abrahan.  

 

2. Konteks kejadian 

a. Keadaan  

Gambaran keaadaan yang dialami oleh Abraham dalam kitab Kejadian 22:1-19 menunujujkan 

bahwa Ishak yang meskipun adalah anak perjanjian yang melaluinya keturunan Abraham akan 

banyak tetapi Abraham harus  mempersembahkan Ishak sebagai Korban Bakaran meskipun  hal itu 

bertentangan dengan janji yang telah direncanakan Tuhan untuk Abraham dan hal itu harus 

dilakukan oleh Abraham. 

 

b. Konteks Sastra 

Yang dimaksud dengan konteks sastra adalah konteks pasal Kitab Kejadian. Ada dua konteks 

dimaksud disini, yakni kontes dekat dan konteksa jauh: dalam poin ini penulis tidak tidak akan 

mendeskripsikan secara terpisah kedua konteks diatas , melainkan akan membahasnya dengan 

simultan  dalam bagian ini. 

Oleh karena Kitab Kejadian merupakan pokok penelitian skripsi ini maka penulis akan 

menjelaskan dengan melihat kembali pasal sebelum dan sesudah Kejadian 22 serta kitab-kitab 

berikutnya. 

Kejadian 22:1-19 menceritakan sebuah tugas yang harus dilakukan oleh Abraham. 

Bagaimanapun, menurut pasal tersebut, Ishak harus dipersembahkan sebagai korban bakaran. 

Tuhan menguji iman Abraham dengan harus mempersembahkan anaknya Ishak untuk membuktikan 

iman Abraham yang sesungguhnya keapada Allah dan melihat kesetiaan Abraham kepada-Nya.  

Abraham menyadari bahwa meskipun ia dalam pilihan yang sulit bagi dirinya tetapi ia yakin dan 

percaya bahwa kasih dan penyertaan Tuhan tidak pernah hilang darinya. Di balik ujian iman 

Abraham, Tuhan selalu ada bagi Abraham dan menunutun serta memberi kekuatan supaya 

Abraham selalu bersabar dengan ujian yang begitu sulit bagi hidupnya (Kej. 12:7).  Janji itu tetap 

berakar dan terikat pada perjanjian Tuhan dengan Abraham, bahkan sampai kepda keturunan Ishak 

dan Yakub. 

 



 

 

 

c. Konteks dekat 

Kitab kejadian sangat rinci menuliskan alasan Tuhan menguji iman kepercayaan Abraham. 

Kitab kejadian menyoroti tentang aspek kehidupan Abraham dengan jelas, mulai dari Abraham 

dipanggil keluar dari Ur-kasdim sampai Abraham diuji. Kebenaran Abraham terlihat dari 

kepercayaannya akan janji Allah, karena iman Abraham tatkala ia di coabai, mempersemabahkan 

Ishak. Ia yang telah menerima janji itu, dengan tulus hati rela mengorbankan anaknya yang tunggal 

walaupun kepadanya telah dikatakan: “keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut.” 

Abraham berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan manusia sekalipun dari antara orang mati. 

Dari sana ia seakan-akan telah menerimanya (Ibr. 11:17-19). Ayat Alkitab ini menekankan dengan 

jelas yang dilakukan Abraham mempersembahkan Ishak bukan karena ia adalah anak tunggal yang 

di istemewakan, tetapi itu adalah perintah yang harus dilaksanakan. Maka dengan tidak ada 

keraguan Abraham untuk mempersembahkan Ishak karena ia yakin bahwa Tuhan yang berkuasa 

atas hidupnya. Kejadian 22:1-19 adalah merupakan “prefigurasi” (contoh) dari kesengsaraan, 

penderitaan dari pengorbanan diri Yesus Kristus di Golgota. 

 

d. Konteks jauh 

 Selain kitab Kejadian bagian Perjanjian Baru lainnya yang dapat di kaitkan dengan 

konteks jauh. Perhatikan 

  

No Perjanjian Lama Perjanjian Baru 

1.  Anak tunggal (yakhid) 

Kej.22:2,12,16. 

Anak tunggal (monogenees) 

Yoh.11:14, 18; 3:16; 3:18; Ibr. 

11:17; 1 Yoh.4:9 (Rom. 8:32 (idios) 

2.  Anak yang engkau kasihi (aheb) 

Kej.22:2 

Anak yang dikasihi (agapeetos) Mat. 

3:17; 12:18; 17:5; Mrk. 1;11; 9;7; 

12:6; Luk. 3:22; (9:35); 20:13; 2 Ptr. 

1:17. 

3. Mencoba (nissah) Kej. 22:1 Yesus di coba (peirazoo) Mat. 4:1; 

16:1; Ibr. 2:18; 4:15; 11:17; 

Luk.22:28. 

4. Anak domba (seh) Kej.22:7,8 Anak domba (amnos) Yoh. 1;29, 36; 

1 Ptr.1:19 (probaton) Kis. 8:32; 

Roma. 8:36; (arnion) Why 5:6, 8, 

12, 13; why 6:1,16; 7:9; 10, 14. 

5. Ishak memikul kayu bakar 

ketempat pengorbanan Kej.22:6 

Yesus memikul kayu salibnya 

ketempat pengorbanan (Yoh. 19:17) 

6. Ishak di ikat Kej.22:9 Yesus diikat (Mat. 27:7; Yeh. 18:24) 

7. Ishak diletakkan di atas mezbah 

Kej.22:9 

Yesus disalibkan di kayu salib 

ketempat pengorbana (Mrk. 15:24-

25; Mat.27:31; Yoh. 19:18) 

8. Abraham takut kepada Allah 

(Kej.22:12) Abraham taat 

(menurut) (Ibr.11:8) 

Yesus belajar kepatuhan Ibr. 5:8) 

dan taat sampai kepada mati (Flp. 

2:8) (hypa koee, Rom. 5:19; 2 Kor. 

10; 1 Ptr. 1:2) 

9. Ishak taat kepada bapanya 

(Kej.22:8-9) 

Yesus taat dan menuruti orang 

tuanya (Luk. 2:51) 

10. Ishak menjadi korban (‘olah) 

Kej.22:2,3,6,7,8,13) (Ibr. 11-17) 

Yesus menjadi korban (prosphora, 

thysia) (Ef. 5:2; Ibr. 9:26; 10:10, 12, 

14). 



 

 

 

11. Kedua bujang itu tinggal di 

belakang (Kej.22:5); Abraham 

kesepian dan seorang diri 

Ketiga murid itu ( Petus,Yakobus, 

dan Yohanes) di getsemani tinggal 

dan mereka tertidur (Mat. 26:36-40) 

dan mereka menigalkan Yesus 

seorang diri (Mat. 26:40), bnd Mat. 

26:56. 

12. Domba menjadi pengganti Ishak 

(takhat, Kej. 22:13) 

Yesus mati pengganti manusia, Mrk. 

10:45; Mat. 20;28); hyper, 1Tim. 

2:6; Tit. 2:14; 2 Kor. 5;15; Gal. 1;4; 

2;20 

13. Domba menjadi uang tebusan 

(bnd “padah”, Kel. 13:13.27; Bil. 

18:17; bil. 3:44-48) 

Yesus menjadi uang tebusan (lytron 

antylitron) Mat.20:28; Mar. 10;45; 1 

Tim. 2:6 

14. Abraham tidak menolak 

menyerahkan anaknya kepada 

Allah (Kej. 22:12,16- khasak) 

Allah tidak menahan anakNya 

sendiri (Rom. 8:32-epheisato 

(phedomai)  

15. Allah akan menyediakan anak 

domba untuk korban bakaran 

bagi-Nya (Kej. 22:8) 

Allah mentakdirkan (menetapkan) 

Yesus menjadi korban ( 1 Ptr. 1:19-

20; Kis. 2;23; 4;28 

16. Ishak di korbankan diatas suatu 

gunung (Kej. 22:2,14)- tanah 

Moria (ayat 2)=gunung Moria (2 

Taw. 3:1), yaitu tempat 

pengirikan Orman, orang Yebusi 

(=Yerusalem); (2 Sam. 24:18-

25). 

Yesus mengorbankan diri-Nya di 

atas bukit Golgota (Mat. 27:33; Mrk. 

15:22; Yoh. 19:17), yaitu di 

Yerusalem juga. 

 

 

 

B. Latar belakang kepercayaan Abraham 

 Abraham melalukan apa yang dikatakan Allah kepadanya; sekalipun ia tidak 

mengerti, ia mempercayai dan menurutinya. Karena iman maka Abraham, tatkala ia dicobai, 

mempersembahkan Ishak. Ia, yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang 

tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan: keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan 

disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang, 

sekalipun dari antara orang mati. Abraham selalu berpegang teguh kepada Allah.
27

  Iman Abraham 

adalah iman yang benar-benar yakin dan percaya kepada Allah sehingga Abraham tidak pernah 

menolak apapun  yang diperintahkan Allah kepadanya. Rahasia-rahasia Allah kepada Abraham, 

sangat menuntun kehidupannya. Sehinga ia bisa mengambil sikap yang untuk selalu siap dan 

memberi dirinya untuk melakukan segala yang di perintahkian Allah kepadanya. Kehidupan 

Abrahan adalah kehidupan yang bergantung kepada Allah namun tidak terlepas dari ujian-ujian 

yang Allah nyatakan dalam kehidupannya.  

Bisa dimengerti bahwa   Abraham orang yang teguh dan taat kepada Allah, maka segala ujian 

yang diberikan Allah kepadanya, ia selalu teguh dan percaya bahwa ia bisa melewatinya dengan 

iman yang ia miliki. Abraham dapat dianggap sebagai bapak dari semua orang beriman karena 

imannya menjadi teladan yang patut ditiru. Seluruh kehidupannya dipandang sebagai manifestasi 

iman, karena hidupnya penuh dengan berbagai ujian dan cobaan. Memang, jauh sebelum Abraham 

menghadapi apa yang mungkin disebut ujian yang besar yaitu perintah untuk mengorbankan 

putranya Ishak.  

                                                
27F.L. Bakker, Sejarah Kerajaan Allah Perjanjian Lama (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004), 153  



 

 

 

 

C.  ANALISIS TEKS KEJADIAN 22:1-19 

Dalam analisis teks ini penulis akan membahas beberapa bagian yaitu teks Ibrani, 

terjemahan dan perbandingan terjemahan, analisis perbandingan serta kesimpulan analisis teks 

tersebut. 

 

a. Ayat 1 

נִ  ר ִהֵנֵּֽ אמֶּ ם ַוי ֹּ֥ יו ַאְבָרָהָּ֖ ר ֵאָלֵ֔ אמֶּ ם ַוי ִ֣ ת־ַאְבָרָהָ֑ ה אֶּ ים ִנָסָּ֖ ֱאֹלִהֵ֔ ה ְוָהִ֣ לֶּ ים ָהֵאֵ֔ י ַאַח֙ר ַהְדָבִרִ֣     י׃ַוְיִהִ֗

 

Trasliterasi: 

wayühî ´aHar haDDübärîm hä´ëºllè wühäº´élöhîm nissâ ´et-´abrähäm wayyöº´mer 
´ëläyw ´abrähäm wayyöº´mer hinnëºnî 

 
Terjemahan: 

 Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya: “Abraham,” lalu 

sahutnya: “YaTuhan.” 

 

Ayat 1. Dalam dogmatik sering dibedakan antara menguji (pekerjaan Allah) dan mencoba 

(pekerjaan iblis, lih. Yak. 1:12-15). Pembedaan itu tidak dapat didasari atas kata-kata bahasa 

Ibrani yang berbeda: kata kerja ‘nissah’ mempunyai kedua arti itu. Perlu didasari bahwa bukan 

setiap pencobaan adalah penggodaan, tidak selalu kata itu terlalu negatif. Ingat pula doa Bapak 

kami: janganlah membawa kami kedalam pencobaan: doa itu disampaikan kepada Tuhan Allah. 

Kami tidak dapat menyetujui tafsiran mereka yang mengatakan bahwa suara yang didengar 

Abraham itu adalah khayalannya sendiri (V. Hamilton). Sebab, sebetulnya, Allah sering 

berbicara kepada Abraham, mulai dari fasal 12. 

 

 

b. Ayat 2 

ץ רֶּ ָּ֖ ל־אֶּ ְך־ְלךֵ֔ אֶּ ק ְולֶּ ת־ִיְצָחֵ֔ ְבָת֙ אֶּ ר־ָאַה֙ יְדךָ֤ ֲאשֶּ ת־ְיִחֵּֽ ת־ִבְנ֙ך אֶּ א אֶּ ר ַקח־ָנָ֠ אמֶּ ל  ַוי ֹּ֡ ה ַעַ֚ ָלֵ֔ הּו ָש֙ם ְלע  ִרָיָ֑ה ְוַהֲעֵלָ֤ ַהמ 

יך׃ ֵּֽ ר ֵאלֶּ ַמֹּ֥ ר א  ָּ֖ ים ֲאשֶּ ָהִרֵ֔ ֵּֽ ד הֶּ  ַאַחִ֣

 

 

Trasliterasi: 

wayyöº´mer qaH-nä´ ´et-Binkä ´et-yüHî|dkä ´ášer-´ähaºbTä ´et-yicHäq wülek-lükä ´el-
´eºrec hammöriyyâ wüha`álëºhû šäm lü`ölâ `al ´aHad he|härîm ´ášer ´ömar ´ëlÊºkä 

 
 Terjemahan: 

Firman-Nya: “ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah 

ketanah Moria dan persembahkanlah dia sebagai korban bakaran pada salah satu gunug yang akan 

Kukatakan kepadamu.” 

Ayat 2 sangat berkesan bagi kita, pembaca Alkitab, yang telah mengenal Kitab Perjanjian 

Baru. 

“Anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi”: sangat mirip dengan perkataan Allah 

tentang Tuhan Yesus ketika Ia dibaptis dalam sungai Yordan, dan juga dengan perkataan Tuhan 

kepada-Nya pada gunung pemuliaan. Sedangkan perkataan Tuhan kepada Abraham telah 

menyatakan persis apa yang akan dirasakan Abraham sesudah ia mendengar perintah Tuhan: 



 

 

 

haruskah aku mempersembahkan anakku yang tunggal, yang kukasihi? Mempersembahkan 

seorang anak, perkara itu tentu sangat berat, namun pada waktu itu tidak jarang terjadi. Dan 

mungkin Abraham belum begitu mengetahui perbedaan antara upacara-upacara yang dikehendaki 

Allah dan upacara-upacara pada persembahan kepada berhala. Ketika masih di Ur Kasdim, 

Abraham sendiri telah menyembah kepada berhala juga (Yos. 24:3,14,15). Akan tetapi, yang pasti 

sangat membingungkan Abraham adalah bahwa ia harus mempersembahkan anak yang akan 

mewarisi dan yang akan meneruskan perjanjian. Sebab dengan tegas Allah pernah berkata bahwa 

bukan Ismael akan mewarisi tetapi Ishak. 

“Tanah Moriah”, “di sana”, “pada salah satu gunung yang akan Kukatakan kepadamu”. Dalam 2 

Taw. 

3:1 Moria adalah nama gunung sendiri, tempat pengirikan Ornan, orang Yebus, di mana 

Tuhan menampakkan diri kepada Daud  (1 Taw. 21:18-22:1). Letaknya di luar kota Yerusalam 

sebagaimana kota itu ada pada zaman Daud, yakni sebelum kota diperluas pada masa Salomo dan 

kemudian pada masa Hizkia. Tempat pengirikan Ornan itu kemudian menjadi tempat Bait Suci. 

Kalau tempat itu memang sama dengan Moriah di Kej. 22, maka sampai dua kali malaikat Tuhan 

yang bertindak di atas gunung itu: pada zaman Abraham dan pada zaman Daud. Salah satu masalah 

adalah bahwa kota 

Yerusalam pada waktu Abraham sudah ada, yaitu kota Raja Melkisedek (Kej. 14). Apakah 

peristiwa ini terjadi dekat kota tersebut itu, tanpa namanya disinggung? Barangkali begitu. Dan 

mungkin nama Moriah digunakan, oleh karena nama itu kedengaran sangat mirip dengan kata 

kerja ra’ah, melihat, yang adalah kata kerja inti dalam fasal ini.  Penulis buku ini, di bawah 

pimpinan Roh Kudus, lebih suka melihat ke depan, ke masa Daud dan Salomo, daripada menoleh 

ke belakang, ke peristiwa Melkizedek. Jelas, dalam Kitab Perjanjian Baru, Ibr. 4, semuanya 

bermuara ke topik yang sama: Bait Suci di Yerusalem, yang dibangun di tempat pengirikan 

Ornan, telah didirikan di kota yang sama dengan kota yang dihuni oleh Melkizedek. Dan 

semuanya telah berlalu, kata Ibr. 4, sebab raja-imam yang lebih besar, Yesus Kristus, telah datang 

untuk mempersembahkan diri-Nya sendiri. 

Hamilton: Barangkali Kitab Tawarikh (2 Taw. 3:1) mengassosiasikan dengan Kej. 22, sebab 

menurut Kej. 22 Moriah dinamakan ‘gunung Allah’. Menurut kami inilah lebih dari assosiasi, 

yakni fakta. Tempatnya sama. 

 

c. Ayat 3 

 

ק ְבנָ֑  ת ִיְצָחִ֣ ֹו ְוֵאָּ֖ ת־ְשֵנָ֤י ְנָעָרי֙ו ִאתֵ֔ ח אֶּ ֹו ַוִיַקַּ֞ רֵ֔ ת־ֲחמ  ֙ש אֶּ ַַֽיֲחב  ר ַוֵּֽ קֶּ ם ַבב ִ֗ ם ַאְבָרָהָ֜ ה ַוָיִַָֽ֣קםַוַיְשֵכ֙ ָלֵ֔ י ע  ְך  ֹו ַוְיַבַק֙ע ֲעֵצִ֣ לֶּ ַוֵיֵ֔

ים׃ ֹו ָהֱאֹלִהֵּֽ ַמר־לֹּ֥ ר־ָאֵּֽ ֹום ֲאשֶּ ל־ַהָמקָּ֖  אֶּ

 
 Trasliterasi: 

wayyašKëm ´abrähäm BaBBöºqer wa|yyaHáböš ´et-Hámörô wayyiqqaH ´et-
šünê nü`äräyw ´iTTô wü´ët yicHäq Bünô wayübaqqa` `ácê `ölâ wayyäºqom wayyëºlek 
´el-hammäqôm ´ášer-´ä|mar-lô hä´élöhîm  

 

Terjemahan: 

Keesekoan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya 

dan memanggil dua orang bujangnya beserta Ishak, anaknya; ia membelah juga kayu untuk 

korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ketempat yang dikatakan Allah 

kepadanya. 

   

Ayat 3. Terlukis dengan indah kegiatan Abraham dalam mempersiapan perjalanan: semuanya 

dilakukan sendiri, hamba-hambanya tidak dilibatkan, mungkin untuk merasakan betapa hebat 

tugas yang diberikan kepadanya (Hamilton). Setiap perbuatan pastilah beban untuk jiwanya 



 

 

 

sebab mengingatkannya kepada tugas berat yang harus dihadapi. ‘Maqom’: tempat: pada 

kemudian hari kadang-kadang langsung digunakan untuk Yerusalem. Sebuah referensi yang 

diam-diam? 

 

 

d. Ayat 4 

 

 

ק׃ ֹום ֵמָרח ֵּֽ ת־ַהָמקָּ֖ ת־ֵעיָנָ֛יו ַוַיְַֹּֽ֥רא אֶּ ם אֶּ א ַאְבָרָהָ֧ י ַוִיָשָּׂ֙ ֹום ַהְשִליִשִ֗  ַביִ֣

 

Trasliterasi: 

 Bayyôm haššülîšî wayyiSSä´ ´abrähäm ´et-`ênäyw wayyaºr´ ´et-hammäqôm 
mëräHöq 
 

Terjemahan: 

 Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya 

tempat itu dari jauh. 

Ayat 4. Abraham melihat tempat itu dari jauh, berarti Tuhan pada saat itu menunjukkannya 

kepadanya. Tiga hari perjalanan jauhnya:  dari perbatasan negeri orang Filistin (Bersyeba, fasal 

21, band. 22:19) ke Yerusalem, dengan jalan kaki dan memikul beban. Apakah tidak akan ada 

kayu bakar di sana, mengapa dibawanya? Mungkin Abraham mau bersiap betul, sehingga tidak 

terjadi kegagalan kalau sudah sampai. Dan mungkin juga sebagai orang asing ia tidak berhak 

untuk membelah kayu di tempat orang lain. Belum tentu bahwa gunung itu sudah terkenal sebagai 

tempat upacara, seperti dikatakan penafsir-penafsir tertentu. 

 

 

e. Ayat 5 

 

ַער ֵנלְ   י ְוַהַנֵ֔ ֹור ַוֲאִנִ֣ ם־ַהֲחמֵ֔ ֙ה ִעֵּֽ ם פ  ֹּ֥ יו ְשבּו־ָלכֶּ ל־ְנָעָרִ֗ ם אֶּ ר ַאְבָרָהָ֜ אמֶּ ם׃ַוי ֙ ֵּֽ ּוָבה ֲאֵליכֶּ ָּ֖ה ְוָנשֹּ֥ ְשַתֲחוֶּ ה ְוִנֵּֽ  ָכָּ֖ה ַעד־כ ָ֑

 
  

Trasliterasi: 

wayyöº´mer ´abrähäm ´el-nü`äräyw šübû-läkem Pò `i|m-haHámôr wa´ánî wühannaº`ar 
nëlkâ `ad-Kò wüni|šTaHáwè wünäšûºbâ ´álêkem 

 
Terjemahan: 
Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu: ” tinggallah kamu disini dengan keledai; aku 

beserta anak ini akan pergi kesana; kami akan kesana sembahyang, sesudah itu kami kembali 

kepadamu. 

 

Ayat 5. Abraham berjanji untuk sama-sama akan pulang kepada hamba-hambanya. Tidak ada 

solusi lain daripada keterangan ini bahwa Abraham sendiri telah yakin bahwa Tuhan akan 

membangkitkan kembali anaknya sesudah persembahan, seperti dikatakan dalam Ibr. 11:17-19. 

Sekalipun ada penafsir yang mengatakan bahwa Abraham membohong karena hendak 

menyembunyikan kepada Ishak dan hamba-hambanya apa maksudnya. Tak dapat disangkal 

bahwa Abraham merahasiakan 

sesuatu bagi hamba-hamba maupun Ishak, namun ia tidak membohong. Ia sendiri yakin tentang 

jalan keluar yang akan ditunjuk Tuhan. 

 

f. Ayat 6 

 



 

 

 

 ָ֑ ַמֲאכֶּ ת־ַהֵּֽ ש ְואֶּ ת־ָהֵאָּ֖ ֹו אֶּ ח ְבָידֵ֔ ֹו ַוִיַקִ֣ ק ְבנֵ֔ ֙ם ַעל־ִיְצָחִ֣ שֶּ ה ַוָי֙ ָלִ֗ י ָהע  ת־ֲעֵצִ֣ ם אֶּ ח ַאְבָרָהָ֜ ם ַוִיַק֙ ָּ֖ ּו ְשֵניהֶּ ת ַוֵיְלכֹּ֥ לֶּ

ו׃  ַיְחָדֵּֽ
 

Trasliterasi: 

wayyiqqaH ´abrähäm ´et-`ácê hä`ölâ wayyäºSem `al-yicHäq Bünô wayyiqqaH Büyädô ´et-
hä´ëš wü´et-ha|mma´ákeºlet wayyëlkû šünêhem yaHDäw 
 

TerjemahanLalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya keatas 

bahu Ishak, anaknya, sedang ditangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan 

bersama-sama. 

 Ayat 6. Ishak memikul kayunya: Kenyataan itulah mengingatkan kita, pembaca Perjanjian 

Baru, kepada via dolorosa (jalan penderitaan) Tuhan kita Yesus Kristus. Abraham membawa api: 

dapat dipahami ia membawa arang di dalam sebuah perbaraan, dari arang yang tersisa dari tempat 

terakhir mereka tidur sebelumnya. Begitulah mereka berjalan sama: lukisan sangat mengharukan: 

diulangi dalam ay.8, semakin dekat tujuan. 

 

g. Ayat 7 

 

ל־ַאְבָר  ק אֶּ ר ִיְצָחָ֜ אמֶּ ה ַוי ֙ ָּ֖ ים ְוַאֵיֹּ֥ה ַהשֶּ ֵעִצֵ֔ ר ִהֵנָ֤ה ָהֵא֙ש ְוָהִ֣ אמֶּ י ַוי ִ֗ י ְבִנָ֑ ִִ֣נֵּֽ ר ִהנֶּ אמֶּ י ַוי ָּ֖ ר ָאִבֵ֔ אמֶּ ם ָאִבי֙ו ַוי ִ֣ ָהָ֤

ה׃ ָלֵּֽ  ְלע 
 

Trasliterasi: 

wayyöº´mer yicHäq ´el-´abrähäm ´äbîw wayyöº´mer ´äbî wayyöº´mer hinneºnnî| bünî 
wayyöº´mer hinnË hä´ëš wühäº`ëcîm wü´ayyË haSSè lü`ölâ 
Terjemahan: 

Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya: “sahut Abraham: “Ya anakku. ”Bertanyalah 

ia:”Disini sudah ada api dan kayu, tetapi dimanakah anak domba untuk korban bakaran itu?” 

 

Ayat 7,8. Sangat indah jawaban Abraham atas pertanyaan Ishak tentang anak domba untuk 

korban bakaran. Sahutnya: “Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran 

bagi-Nya, anakku”. Dalam bahasa Ibrani: Allah akan melihat (dalam arti: melihat agar 

terlaksana). Melihat: kk: ra’ah, mirip dengan nama gunung Moria (lihat di atas). Pengertian 

sebagai: melihat agar terlaksana, bermuara ke pengertian: menyediakan. Dalam bahasa Latin 

terjadi perkembangan kata yang sama: melihat adalah: videre. Melihat dari depan: pro-videre, 

yang kemudian berarti: menyediakan. Dari situlah dogma gereja tentang ‘providentia Allah’: 

Allah yang menyediakan, yaitu ‘pemeliharaan Allah’. Menurut pandangan kami Abraham 

menganggap bahwa anak domba itulah Ishak sendiri, tetapi ia tidak membuka rahasia itu. Ia tidak 

mau mengkuatirkan Ishak, dan ia berharap bahwa Tuhan akan menunjuk jalan (lihat keterangan 

di atas). Menurut kami tidaklah demikian bahwa Abraha yakin Allah pasti akan memberi 

pengganti untuk Ishak. Ia memikirkan bahwa Tuhan dapat menghidupkannya kembali (lih. di 

atas, Ibr. 11). 

 
h. Ayat 8 

 

ו׃ ם ַיְחָדֵּֽ ָּ֖ ּו ְשֵניהֶּ י ַוֵיְלכֹּ֥ ה ְבִנָ֑ ָלָּ֖ ה ְלע  ָ֛ ֹו ַהשֶּ ה־לֹּ֥ ים ִיְראֶּ ם ֱאֹלִהַּ֞ ֙ר ַאְבָרָהֵ֔ י אמֶּ  ַו֙
 

 Trasliterasi: 

wayyöº´mer ´abrähäm ´élöhîm yir´è-llô haSSè lü`ölâ Bünî wayyëlkû šünêhem yaHDäw 
 
 
 
 



 

 

 

Terjemahan: 

Sahut Abraham: ”Allah yang akan menyediakannya anak domba untuk korban bakaran bagi-

Nya, ankku.”demikianlah keduanya berjalan bersama-sama.\ 

 

i. Ayat 9 

 

אּו  ַֽיַ ַוָיב ִ֗ ים ַוֵּֽ ת־ָהֵעִצָ֑ ְך אֶּ ַַֽיֲער ָּ֖ ַח ַוֵּֽ ת־ַהִמְזֵבֵ֔ ם ַאְבָרָה֙ם אֶּ ן ָשָ֤ בֶּ ֹו ָהֱאֹלִהי֒ם ַוִי֙ ַמר־לִ֣ ר ָאֵּֽ ִ֣ ל־ַהָמקֹו֘ם ֲאשֶּ ֵּֽ ת־אֶּ ֙ד אֶּ ֲעק 

ים׃ ַעל ָלֵעִצֵּֽ ַח ִמַמָּ֖ תֹ֙ו ַעל־ַהִמְזֵבֵ֔ ם א  ֹו ַוָיָ֤שֶּ ק ְבנֵ֔  ִיְצָחִ֣
 

Trasliterasi: 

wayyäböº´û ´e|l-hammäqôm ´ášer ´ä|mar-lô hä´élöhîm wayyìºben šäm ´abrähäm ´et-
hammizBëªH wa|yya`árök ´et-hä`ëcîm      wa|yya`áqöd ´et-yicHäq Bünô wayyäºSem ´ötô `al-
hammizBëªH mimmaº`al lä`ëcîm 

 

Terjemahan: 

Sampailah mereka ketempat yang diakatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan 

mezbah disitu, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu, 

diatas kayu api. 

 

Ayat 9,10. Banyak penafsir Yahudi memberi perhatian kepada iman Ishak, yang rela menderita. 
Penerapan mereka adalah bahwa bangsa Yahudi ternyata selalu harus menderita dengan tabah. 

Namun dalam ceritera sebagaimana tertera dalam fasal 22 tekanan diberikan kepada iman Abraham 

yang diuji. Mengenai iman Ishak: tak dapat dipungkiri. Berapa umurnya? Apakah ia masih terlalu 

kecil untuk melawan ayahnya, atau untuk melarikan diri? Bukankah ia lebih cepat daripada 

ayahnya? Umurnya tidak lagi usia anak kecil, sebab ia bisa memikul kayu dan berjalan jauh. 

Mungkin sudah pada usia remaja? 

Terlukis dengan mendetail bagaimana Abraham hendak melaksanakan tugasnya yang berat, 

termasuk mengikat Ishak, dan mengambil pisau. Apakah ia berkata kepada Ishak bahwa ia akan 

bergerak dengan cepat dan trampil, sehingga Ishak tidak akan menderita hebat? Pisau, bukan untuk 

menusuk, tetapi untuk memotong leher. 

Umat Islam merayakan pada hari Ahad bahwa (bukan Ishak) melain Ismael yang dipersembahkan. 
Tidak ada dasar sama sekali untuk perubahan sejarah ini, kecuali keinginan mereka untuk 

membedakan diri dari berita Alkitab dan agama Yahudi maupun Kristen. 

 

 

j. Ayat 10 

 
 

ֹו ַויִ  ת־ָידֵ֔ ח ַאְבָרָה֙ם אֶּ ֹו׃ַוִיְשַלָ֤ ת־ְבנֵּֽ ט אֶּ ת ִלְשח ָּ֖ לֶּ ָ֑ ַמֲאכֶּ ת־ַהֵּֽ ח אֶּ ַקָּ֖  
 

Trasliterasi: 

wayyišlaH ´abrähäm ´et-yädô wayyiqqaH ´et-ha|mma´ákeºlet lišHö† ´et-Bünô 
 

  

 

Terjemahan: 

Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih 

anaknya. 

 

k. Ayat 11 

   



 

 

 

ִני׃ ר ִהֵנֵּֽ אמֶּ ם ַוי ָּ֖ ם׀ ַאְבָרָהָ֑ ר ַאְבָרָהִ֣ אמֶּ ִים ַוי ָּ֖ ְך ְיהָו֙ה ִמן־ַהָשַמֵ֔ יו ַמְלַאָ֤ א ֵאָלָ֜ ַוִיְקָר֙  
 

Trasliterasi: 

wayyiqrä´ ´ëläyw mal´ak yhwh(´ädönäy) min-haššämaºyim wayyöº´mer ´abrähäm 
´abrähäm wayyöº´mer hinnëºnî 
 

Terjemahan: 

Tetapi berserulah Malaikat Tuhan dari langit kepadanya: “Abraham, Abraham.” Sahutnya: 

“Ya, Tuhan.”  

 

Ayat 11: “Berserulah Malaekat TUHAN dari langit”: sekalipun Malaekat Tuhan juga kadang-

kadang menampakkan diri di bumi (Kejadian 16, kepada Hagar, Kejadian 18, kepada Abraham), 

sekarang suara-Nya terdengar dari surga. 

 

 

l. Ayat 12 

 

י׀ עַ  ּוָמה ִכִ֣ ֹו ְמאָ֑ ַעש לָּ֖ ַער ְוַאל־ַתֹּ֥ ל־ַהַנֵ֔ ְַֽד֙ך אֶּ ח ָיֵּֽ ר ַאל־ִתְשַלָ֤ אמֶּ ת־ַוי ִ֗ ְכָת אֶּ א ָחַשָ֛ ָתה ְול ֹּ֥ א ֱאֹלִהי֙ם ַאֵ֔ י־ְיֵרָ֤ ְעִתי ִכֵּֽ ה ָיַדִ֗ ָתִ֣

ִני׃ ֵּֽ ת־ְיִחיְדךָּ֖ ִממֶּ  ִבְנךֹּ֥ אֶּ

 

Trasliterasi: 

wayyöº´mer ´al-TišlaH yä|dkä ´el-hannaº`ar wü´al-Taº`aS lô mü´ûºmmâ Kî `aTTâ 
yädaº`Tî Kî|-yürë´ ´élöhîm ´aºTTâ wülö´ HäSaºkTä ´et-Binkä ´et-yüHîdkä mimmeºnnî 

 

Terjemahan: 

Lalu Ia berfirman: “jangan bunuh anak itu dan jangam kau apa-apakan dia, seba telah 

Kuketahui sekarang, bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk 

mneyerahkan ankamu yang tunggal kepada-Ku. 

Ayat 12: Iman Abraham terbukti, kata malaekat Tuhan. Kata kerja ‘takut akan Allah’ tidak boleh 

diartikan sebagai takut dengan gemetar, tetapi sebagai menyegani, menghormat, mengasihi. Fasal 

ini tidak boleh diartikan juga demikian bahwa Abraham tak enggan mempersembahkan anaknya 

karena katakutan semata-mata. Ia tetap percaya akan Tuhan dalam saat yang sangat sulit itu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

m. Ayat 13 

 

ְך ַאְבָרָה֙ם  ְך ְבַקְרָנָ֑יו ַוֵיָ֤לֶּ ז ַבְסַבָּ֖ ֱאַחֹּ֥ ר נֶּ ִיל ַאַחַ֕ יו ַוַיְר֙א ְוִהֵנה־ַאֵ֔ ת־ֵעיָנִ֗ ם אֶּ א ַאְבָרָהָ֜ ת־ָהַאֵ֔ ַוִיָשָּׂ֙ ח אֶּ ה ַוִיַקִ֣ ָלָּ֖ הּו ְלע  ִיל ַוַיֲעֵלֹּ֥

ֹו׃ ַחת ְבנֵּֽ  ַתֹּ֥

 

Trasliterasi: 

wayyiSSä´ ´abrähäm ´et-`ênäyw wayyar´ wühinnË-´aºyil ´aHar ne´éHaz Bassübak 
Büqarnäyw wayyëºlek ´abrähäm wayyiqqaH ´et-hä´aºyil wayya`álëºhû lü`ölâ TaºHat Bünô. 

 
Terjemahan: 



 

 

 

Lalu Abraham menoleh dan melihat  domba jantan  dibelakngnya, yang tanduknya 

terrsangkut dalam belukar. Abraham memanggil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban 

bakaran pengganti anaknya. 

 

Ayat 13. Abraham melihat: kata kerja yang sama: ra’ah, yang sebelumnya dikatakan tentang 

Tuhan yang meyediakan dan dalam ayat 4 tentang Abraham sendiri. Fasal ini adalah sastera yang 

bermutu. Ia melihat seekor domba jantan: bukan sèh, anak domba, seperti dalam ay. 7,8, tetapi 

ayil, domba jantan. Kata yang berbeda itu menunjukkan, seperti telah kami katakan, bahwa 

Abraham sebelumnya tidak pernah memikirkan solusi ini. Ia rela mengorbankan Ishak. Baru 

sesudah ia telah bergerak maju, sampai sedetik jauh dari membunuh Ishak, Tuhan 

menghentikannya. Dikatakan sebenarnya: domba jantan lain, tetapi kata ‘lain’ dilewati dalam 

terjemahan LAI. Maksudnya: lain daripada Ishak. Dan memang, domba jantan itu telah tersedia: 

tersangkar dengan tanduknya dalam belukar dan tidak bisa lari. Jelas, bukan anak domba, yang 

belum ada tanduknya. 

 

n. Ayat 14 

 

ה׃ ֵּֽ ר ְיהָוָּ֖ה ֵיָראֶּ ֹום ְבַהֹּ֥ ר ַהיֵ֔ ֙ר ֵיָאֵמִ֣ ה ֲאשֶּ ָ֑ ּוא ְיהָוִ֣ה׀ ִיְראֶּ ֹום ַההָּ֖ ם־ַהָמקֹּ֥ ם ֵשֵּֽ א ַאְבָרָהָ֛ ַוִיְקָרָ֧  
 

Trasliterasi: 

wayyiqrä´ ´abrähäm šë|m-hammäqôm hahû´ yhwh(´ädönäy) yir´è ´ášer yë´ämër hayyôm 
Bühar yhwh(´ädönäy) yërä´è. 

 

Terjemahan: 

Dan Abraham menamai tempat itu:” Tuhan menyediakan”; sebab itu sampai sekarang 

dikatakan orang.”diatas gunung Tuhan, akan disedaiakan.” 

Ayat 14. Abraham memberikan nama kepada tempat itu: “Tuhan melihat/ menyediakan”, dan 

kemudian terbentuk sebuah pepata: “Di atas gunung Tuhan, akan disediakan”. Bangsa Israel 

menyebut tempat Moria itu ‘gunung Tuhan’,  dimana memang Tuhan menyediakan. Dan mengingat 

bahwa pada abad-abad yang akan datang Sion akan disebut gunung Tuhan, jelas bahwa pada waktu 

itu pepatah itu lebih berharga lagi: Di atas gunung-Nya menyediakan pendamaian, berkat, band. 

Mazmur 134. begitu sebutan umum. 

 

 

 

o. Ayat 15 

 

ִים׃            ית ִמן־ַהָשָמֵּֽ ם ֵשִנָּ֖ ל־ַאְבָרָהָ֑ ְך ְיהָוָּ֖ה אֶּ א ַמְלַאֹּ֥   ַוִיְקָרָ֛
 

Trasliterasi: 

wayyiqrä´ mal´ak yhwh(´ädönäy) ´el-´abrähäm šënît min-haššämäºyim 

  

Terjemahan: 

Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, 

 

Ayat 15-18. Terulang janji Allah tentang keturunan Abraham yang akan sangat banyak. Disertai 

dengan sebuah sumpah dari Allah:  belum pernah terdengar bahwa Allah bersumpah. Dan sangat 

indah bahwa dikatakan Tuhan bahwa Ia bersumpah demi diri-Nya sendiri. Allah adalah yang 

tertinggi, dan tidak ada lain yang pada-Nya Ia dapat bersumpah kecuali pada diri-nyasendiri.Begitu 

untuk  manusia tidak ada lain yang pada-nya manusia dapat bersumpah kecuali pada Tuhan. Band. 

Ibr.6:13-18.  



 

 

 

Ayat ini menjelaskan pula bahwa Malaikat Tuhan tidak seorang lain daripada Allah sendiri, sebab Ia 

berkata bahwa Ia bersumpah pada diri-Nya sendiri. Jadi, malaekat Tuhan yang ditemukan Abraham 

misalnya dalam Kej. 18, dan yang kemudian hari ditemukan Daud di tempat pengirikan Ornan 

(Moria) adalah bukan malaekat, melainkan Tuhan. Nama ‘malaekat’ berarti ‘utusan’, jadi Allah 

mengirim seorang utusan yang juga Allah adanya. Dalam dogmatik dikatakan bahwa dialah Firman 

yang belum menjadi manusia, Logos asarkos (band. Yoh.1:1-3). 

Dalam ayat-ayat ini terulang juga janji dari Kejadian 15 tentang banyaknya keturunun Abraham, 

seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. Ditambah dengan janji tentang menaklukkan kota 

musuh: jelas bahwa mereka yang orang asing di Kanaan akan bertemu dengan musuh. Terulang 

juga janji dari Kejadian 12 bahwa dalam Abraham semua bangsa di bumi akan peroleh berkat,yakni 

melalui Yesus Kristus. 

 

p. Ayat 16 

 

אמֶּ  ת־ִבְנךֹּ֥ אֶּ ַוי ַ֕ ְכָת אֶּ א ָחַשָּ֖ ה ְול ֹּ֥ ר ַהזֵֶּ֔ ת־ַהָדָבִ֣ יָת֙ אֶּ ר ָעִשָּׂ֙ ָ֤ ַען ֲאשֶּ י ַיַ֚ ְעִתי ְנֻאם־ְיהָוָ֑ה ִכִ֗ י ִנְשַבָּ֖ ך׃ר ִבֹּ֥ ֵּֽ ת־ְיִחידֶּ  

 

Trasliterasi: 

wayyöº´mer Bî nišBaº`Tî nü´um-yhwh(´ädönäy) Kî yaº`an ´ášer `äSîºtä ´et-
haDDäbär hazzè wülö´ HäSaºkTä ´et-Binkä ´et-yüHîdeºkä 

 

Terjemahan: 

Katan-Nya:”Aku bersumpah demi diri-Ku sendiri demikianlah firman `Tuhan: karena engkau 

telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan menyerahkan ankamu yang tunggal kepada-

Ku. 

 

 

 

q. Ayat 17 

 

 

ר ַעל־שְ  ָּ֖ ֹול ֲאשֶּ ִים ְוַכחַ֕ י ַהָשַמֵ֔ ת־ַזְרֲע֙ך ְככֹוְכֵבִ֣ ֵּֽ ה אֶּ ָ֤ ה ַאְרבֶּ ְכךִ֗ ְוַהְרָב֙ ְך ֲאָברֶּ י־ָבֵרִ֣ ת ִכֵּֽ ש ַזְרֲעךֵ֔ ֵאָּ֖ ַפִ֣ת ַהָיָ֑ם ְוִיַרִ֣

יו׃ ְיָבֵּֽ ַער א   ַשֹּ֥

 

Trasliterasi: 

Kî|-bärëk ´ábärekükä wüharBâ ´arBè ´e|t-zar`ákä Kükôkbê haššämaºyim wükaHôl 
´ášer `al-Süpat hayyäm wüyìraš zar`ákä ´ët šaº`ar ´öybäyw  

 

Terjemahan: 

Maka aku akn memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat 

banyak seperti bintang dilangit dan seperti pasir ditepi laut, dan keturunanmu dan keturunanmu itu 

akan menduduki kota-kota musuhnya. 

 

r. Ayat 18 
 
 

י׃ ִלֵּֽ ְעָת ְבק  ר ָשַמָּ֖ ֹּ֥ ב ֲאשֶּ קֶּ ץ ֵעַ֕ רֶּ ל ּגֹוֵיִ֣י ָהָאָ֑ ּו ְבַזְרֲעךֵ֔ כ ָּ֖  ְוִהְתָבֲרכִ֣
Trasliterasi: 

wühitBärákû büzar`ákä Köl Gôyê hä´äºrec `ëºqeb ´ášer šämaº`Tä Büqölî 
 
 
 



 

 

 

Terjemahan: 

Oleh keturunanmulah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau 

mendengarkan firman-Ku. 

 

s. Ayat 19 

 

ַבע ַוֵיֹּ֥שֶּ  ר ָשָ֑ ל־ְבֵאִ֣ ו אֶּ ּו ַיְחָדָּ֖ מּו ַוֵיְלכֹּ֥ יו ַוָיֻקָ֛ ל־ְנָעָרֵ֔ ַבע׃ פַוָיָָ֤שב ַאְבָרָה֙ם אֶּ ר ָשֵּֽ ם ִבְבֵאֹּ֥ ב ַאְבָרָהָּ֖  

 

Traslitreasi:  

wayyäºšob ´abrähäm ´el-nü`äräyw wayyäquºmû wayyëlkû yaHDäw ´el-Bü´ër šäºba` 
wayyëºšeb ´abrähäm Bib´ër šäºba`  
 

Terjemahan: 

Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama berangkat ke 

Bersyeba: dan Abraham tinggal di Bersyeba. 

  

Ayat 19. Abraham kembali ke Bersyeba:di perbatasan tanah orang Filistin, tempat Abraham 

bersumpah dengan raja Abimelekh, seorang raja dari orang Filistin, untuk tidak berperang 

(fasal 21:22-34). Nama itu dapat diartikan sebagai ‘sumur sumpah’ 

 

D. Terjemahan dan Perbandingan Kejadian 22:12 

Dalam terjemahan akan menjelaskan tentang beberapa terjemahan dan analisa 

  

Harafiah KJV LAI Pribadi 

¹²Lalu ia 

mengatakan: 

“jangan bunuh 

anak itu dan 

jangan kau apa-

apakan dia, 

sebab telah 

Kumengetahui 

sekarang, bahwa 

engkau takut 

akan Allah, dan 

engkau tidak 

segan-segan 

untuk 

menyerahkan 

putramu yang 

tunggal kepada-

Ku.” 

¹²And he said, Lay 

not thin hand upon 

the lad, neither do 

thou any thing unto 

him: for now I 

know that thou 

fearest god seeing 

thou hast not 

withheld thy son, 

thine only from me. 

¹²Lalu Ia berfirman: 

“jangan bunuh 

anak itu dan jangan 

kau apa-apakan dia, 

sebab telah 

Kuketahui, 

sekarang bahwa 

engkau takut akan 

Allah, dan engkau 

tidak segan-segan 

untuk menyerahkan 

anakmu yang 

tunggal kepada-

Ku.” 

¹²Lalu Allah 

berfirman: “jangan 

bunuh anak itu dan 

jangan kau apa-

apakan dia, sebab 

sudah Kuketahui, 

bahwa engkau 

takut akan Allah 

dan engkau tidak 

segan-segan 

menyerahkan 

anakmu yang 

tunggal itu kepada-

Ku.”  

 

 

 

 

 

 

E. Eksegese Kejadian 22:12 

 

Setelah melihat ayat di atas secara saksama melalui terjemahan dan analisis kata, maka 

berikut ini penulis memberikan deskripsinya melalui kajian eksegetis. Dalam eksegese ini penulis 

menggunakan pendekatan tafsir perkalimat. 



 

 

 

Ayat 12 ini merupakan inti dari  penelitian penulis, bagaimana Abraham membuktikan 

bahwa ia takut dan taat kepada Allah.  
י׀ עַ  א ֱאֹלִהים֙ ִכִ֣ י־ְיֵרָ֤ ְעִתי ִכֵּֽ ה ָיַדִ֗ ָתִ֣  (  ki atta yadati  ki yere elohim ) yang berarti “sebab telah Aku 

ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah” merupakan bukti Allah telah mengetahui bahwa 

Abraham dengan tulus dan benar mengasihi-Nya dengan segenap hati. Hil dan Walton menyatakan, 

“Abraham dapat membuktikan kepada Tuhan bahwa ketaatannya disebabkan oleh takut akan 

Tuhan, dan bukan oleh apa yang diperolehnya dengan ketaatan”.
45 

 

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa, ketaatan Abraham untuk mempersembahkan 

anaknya yang tunggal yaitu, Ishak tidak dengan maksud untuk mendapatkan hasil sesuatu dari 

ketaatannya, akan tetapi Abraham ingin mempersembahkan dengan tulus hati atas dasar 

kepercayaannya kepada Tuhan yang meminta Abraham untuk mengorbankan Ishak. 

 Oleh karena itu kata “karena takut” di sini merupakan suatu sikap ketulusan hati dari 

Abraham,  untuk mengorbankan anaknya yaitu Ishak yang tunggal itu. Bukan berarti Abraham tidak 

sedih karena mempersembahkan anaknya, tetapi dengan iman dan dan ketaatan, percaya bahwa 

Tuhan akan menolongnya walaupun ia belum melihat hal itu. Dari tindakan Abraham yang telah 

membuktikan bahwa ia benar-benar taat akan perintah Allah padanya, maka Allah juga mengetahui 

bahwa Abraham mempunyai iman yang makin teguh dan juga Abraham lulus dari ujian iman serta 

menjadi teladan iman bagi umat Allah.
46

  TB LAI “sekarang Kuketahuilah akan hal engkau takut 

akan Allah”, NIV “Now I know that yuor fear God”, KJV “for now i know that thou fearest God”. 

Dari frasa ini Allah telah mengetahui apa isi hati Abraham dan telah mengetahui bahwa iman yang 

dimiliki Abraham timbul dari dalam hatinya. Abraham juga membuktikan bahwa ketaatannya 

disebabkan oleh takut akan Allah.
47

 jadi Kata “takut” memiliki makna yang superlative. Dalam KJV 

“fearest” artinya memiliki makna paling takut di bandingkan apapun. Jadi Abraham paling takut 

atau taat kepada Tuhan.  

 

1. “jangan bunuh anak itu” (ayat 12) 

Ini tidak berarti bahwa Tuhan mengubah RencanaNya! Dari semula maksud 

Tuhan hanya menguji Abraham! Ini adalah suatu bagian yang bersifat descriptive (= 

menggambarkan). Dan karena itu, hal ini tidak boleh dianggap sebagai rumus / 

hukum. Artinya: ini tidak selalu terjadi! Bisa saja Tuhan meminta sesuatu yang 

saudara kasihi, dan pada waktu saudara menyerahkannya kepada Tuhan, Tuhan 

betul-betul menerimaNya! 

2. “telah Kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah” (ay 12). 

Jelas bahwa bagian ini tidak berarti bahwa tadinya Allah tidak tahu kalau Abraham 

takut kepadaNya! Ada 2 buah penafsiran tentang bagian ini:ini adalah bahasa 

Anthropomorphism (= bahasa yang menggambarkan Allah seakan-akan Ia adalah 

manusia). 

Arti dari kata-kata ini ialah: dengan tindakannya itu Abraham membuktikan bahwa 

ia takut kepada Allah. kata ‘tahu’ diartikan ‘know by experience (= tahu melalui 

pengalaman). Jadi, tadinya Allah hanya tahu secara intelektual, tetapi sekarang Ia 

tahu dari pengalamanNya, bahwa Abraham takut kepadaNya.
48

 

Menurut Penulis pernyataan di atas menjelaskan, pandangan yang menyatakan bahwa Allah 

tidak mengetahui jikalau Abraham takut dan taat kepada-Nya. Dengan menyatakan sakan-akan 

Allah menggambarkan dirinya sebagai pribadi manusia yang tidak bisa mengetahui kehidupan 

manusia yang sedang  Dia uji, yaitu Abraham. Bukan-kah Allah memiliki sifat maha tahu? 

Sehingga Allah yang maha tahu itu pasti  mengetahui kehidupan umatNya. Allah tidak perlu 
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menggambarkan dirinya sebagai manusia supaya Ia mengetahui kehidupan umatnya, karena Allah 

adalah maha tahu, maka Ia tahu kehiupan Abraham. Yune Sun Park menyatakan: melalui kenyataan 

bahwa Abraham mempersembahkan anaknya yang tunggal yang dikasihi, sebagai korban bakaran, 

Allah menghargai imannya. Imannya adalah iman yang “takut akan Allah”.
49

 Menurut penulis 

pernyataan di atas memberikan penjelasan bahwa Abraham mengorbankan Ishak yang adalah 

anaknya yang tunggal itu oleh karena imannya yang takut akan Allah. Dari “kata takut akan Allah” 

Abraham menunjukkan imannya atas pengorbanan Ishak bukan karena ia akan menerima seseuatu 

yang Allah tunjukkan kepadanya, tetapi oleh karena imannya yang takut akan Allah. 

Jadi, Abraham takut akan Allah karena imannya dengan melakukan kehendak Allah melalui 

perintah untuk mempersembahkan ishak sebagai bukti iman. Gordon Wenham Comentary: “to fear 

God or the Lord is a very commen in the OT and means to honor God in worship and in an upright 

life”.
5o

 “Takut akan Tuhan atau Allah adalah ungkapan yang sangat umum dalam PL dan saran 

untuk menghormati Tuhan dalam penyembahan dan dalam kehidupan yang lurus”. Menurut penulis 

tentang Pernyataan diatas, bahwa takut akan Allah suatu penghormatan kepada Allah tentang 

kesadaran dalam penyembahan akan kehidupan yang benar untuk kemuliaan Tuhan. Takut akan 

Tuhan adalah unsur penting dalam kehidupan orang percaya. Taktu akan Tuhan wujud 

menghormati Allah karena kebeasran-Nya, kekudusan-Nya, keadilan-Nya dan juga kebenaran-Nya. 

Takut akan Tuhan merupakan ketetapan hati dan pikiran, ucapan dan tindakan sebagai ekspresi 

kasih kepada Allah. Takut akan Tuhan hidup menurut firman-Nya, menjauhkan diri dari segala 

bentuk kejahatan, bukan karena terpaksa tetapi kareana iman kepada Allah. Pengkhotbah 12:13 

“akhir kata dari segala yang didengar ialah: takutlah akan Allah berpeganglah pada perintah-

perintahnya, karena ia adalah kewajiban setiap orang”. Disini dijelaskan bahwa takut akan Allah 

merupakan kewajiban manusia yang berpegang  pada perintah Allah melalui firmannya kepada 

manusia untuk di jadikan sebagai pedoman hidup menuju kepada pertumbuhan iman. (bnd. Yak. 

2:21 “bukan kah Abraham, bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, ketika ia 

mempersembahkan Ishak, anaknya, di atas mezbah?.”
51

 Abraham adalah contoh orang  yang 

beriman. Iman yang sejati, mencakup penyerahan diri, pengabdian, dan ketaatan kepada Tuhan. 

Jelas terlihat bahwa Abraham tidak sekadar percaya bahwa Allah ada, tetapi ia menuruti apa yang 

difirmankan Tuhan. Ishak adalah anak yang dijanjikan Allah kepada Abraham, tetapi Allah 

berfirman agar Abraham mempersembahkan dia sebagai korban bakaran bagi-Nya. Tanpa iman 

tidak mungkin Abraham dapat melakukan perbuatan itu. Menurut penulis bahwa sesuai penjelasan 

daiatas, iman Abraham terbukti karena perbuatan  penyerahan diri dan pengabdiannya lewat 

pengorbanan anaknya Ishak. Dan melalui perbuatan-perbuatannya itulah terbukti bahwa Abraham 

takut akan Alah. Abraham memberikan penghormatan yang sedemikian rupa kepada Allah karena 

ia sangat mengenal Allah. Menurut Herman Bavinck : “iman adalah juga perkara pengetahuan, dan 

kebenaran, namun diatas segalanya iman adalah kepercayaan dan penyerahan diri keapada Allah. 

Pengetahuan iman yang menyelamatkan sampai kepada kita melalui kesaksian orang-orang lain 

(seperti para rasul).”
52

 Dari pernyataan diatas penulis memberikan pendapat bahwa iman adalah 

kepercayaan yang mutlak dinyatakan kepada Allah melalui penyerahan diri kepada Allah tentang 

pengetahuan dan kebenaran  akan firman Allah. Dan iman juga dinyatakan timbul karena kesaksian 

dari orang-orang yang sudah mengenal kebenaran akan firman Allah, menyaksikan imannya lewat 

pengalaman hidup bersama Allah seperti yang dikatakan pernyataan diatas yaitu para  rasul. 

Perintah yang sering kali di berikan kepada umat Allah dalm PL ialah untuk “takut akan Tuhan” 

perintah luas untuk takut akan Tuhan  meliputi berbagai aspek berbeda  dari hubungna seseorang 

keapada Allah: 
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1) Yang perlu untuk takut akan Allah kesadaran akan kekudusan, keadilan dan 

kebenaran-Nya sebagai pasangan terhadap kasih dan pengampunan-Nya, yaitu 

mengenal Dia dan memahami sepenuhnya siapakah Dia (bd. Ams. 2:5 “maka engkau 

akn memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendadapat pengenalan 

akan Dia). Takut semacam itu berlandaskan pengakuan bahwa Allah adalah Allah 

yang kudus, yang tabiat-Nya itu membuat Dia menghkum dosa. 

2) Takut akan Tuhan brarti memandang Dia dengan kekaguman dan penghormatan 

kudus serta menghormati-Nya sebagai Allah karena kemuliaan, kekudusan, yang 

besar.  

3) Takut yang sejati akan Tuhan menyebabkan orang percaya menaruh iman dan 

kepercayaannya untuk beroleh selamat hanya kepada Dia. 

 Akhirnya penulis menyimpulkan bahwa Abraham adalah seorang tokoh terbesar yang 

dicatat sejarah dalam Alkitab. Ia adalah seorang tokoh yang disebut bapa orang beriman sebagai 

teladan, dan patut di contoh melalui perbuatannya yang takut akan Allah. 

 

BAB IV 

APLIKASI  TAKUT AKAN  TUHAN SEBAGAI BUKTI IMAN BAGI ORANG KRISTEN 

MASA KINI 

 

Setelah mempelajari kajian eksegese Kejadian 22:1-19, bab ini membahas aplikasi dari makna 

takut akan Allah. Dalam bagian ini penulis akan menjelaskan bagaimana takut akan Allah yang 

dialami Abraham bagi pemahaman iman orang Kirsten masa kini. 

A. Percaya Sebagai Bukti Iman  Kepada Tuhan 

Abraham dicobai tidak dalam keadaan yang mudah untuk dilakukan, apalagi dengan cara dia 

harus mengorbankan anaknya sendiri, akan tetapi bagaimana Abraham memiliki sebuah 

kepercayaan atau iman yang begitu kuat, tentu oleh karena Abraham mau memberi waktu untuk 

terus hidup bergaul dengan Tuhan, memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Tuhan. sehingga 

ia memiliki keyakinan yang sangat luar biasa bahwa, apa yang Tuhan kehendaki untuk dia lakukan 

adalah pasti yang terbaik baik untuk Tuhan itu sendiri maupun untuk diri dari Abraham sendiri. 

Seseorang yang tidak memiliki hubungan yang baik dan dekat dengan Tuhan tidak akan mungkin 

bisa mengerjakan pencobaan yang sedemikan sulit. Sulit oleh karen harus mengorbakan anaknya 

yang tunggal, dan juga mengerjakan sendiri apa yang harus dipersiapkan untuk melakukan 

pengorbanan, dan juga waktu dan jarak yang begitu jauh pada waktu itu, dimana Abraham harus 

menempuh waktu dengan hanya menaiki seekor keledai dan bahkan dengan berjalan kaki. 

Percaya sepenuhnya kepada Tuhan terutama saat orang Kristen menghadapi, tantangangan, 

ataupun dihadapkan pada situasi-situasi yang sulit dalam hidup. Artinya bahwa ketika orang Kristen 

masa kini  percaya sepenuhnya kepada Tuhan maka setiap apapun yang menjadi persoalan 

hidupnya akan di berikan jalan keluar oleh Tuhan. Seperti yang dialami Abraham, ia juga 

diperhadapakan dengan ujian dan tantangan hidup, ia dengan teguh dan percaya sepenuhnya kepada 

Tuhan  dalam hal ini Abraham menjadi teladan atau pedoman hidup bagi kehidupan orang Kristan 

masa kini, sebagai mana Abraham percaya sepenuhnya kepada Tuhan, terbukti dari pengorbanan 

melalui anaknya Ishak yang dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban bakaran, yaitu ketika 

Allh meminta Abraham untuk mempersembahkan anaknya, Abraham tidak berbicara banyak untuk 

hal tersebut, karena ia percaya bahwa Tuhan akan menyertai kehidupannya. Kembali kepada 



 

 

 

kehidupan Orang Kristen masa kini, bahwa hidup percaya sepenuhnya kepada Tuhan adalah hidup  

yang teguh, tanpa mengkhawatirkan setiap persoalan yang nyata terjadi dalam hidupnya. Percaya 

sepenuhnya kepada Tuhan adalah meyakinkan Tuhan dalam hidupnya dengan berpengharapan serta 

mengasihi Tuhan dengan segenapa hatinya. 

B. Melayani setulus hati 

Melayani Tuhan dengan setulus hati adalah melayani Tuhan dengan serius  melakukan apa yang 

di kehendaki oleh Tuhan serta takut akan Tuhan. Orang Kristen masa kini hendaknya melayani 

Tuhan dengan setulus hati atas dasar pada kebenaran firman Allah yang menuntun kehidupannya 

untuk melakukan apa yang menjadi kewajibannya untuk Tuhan. Pelayanan dapat dipahami sebagai 

berikut: “pemberian seluruh kehidupan kepada Allah di dalam Kristus Yesus oleh Roh Kudus, yang 

diwujudkan melalui berbagai tindakan konkret yang memuliakan Allah Tritunggal sesuai dengan 

kebenaran firman Tuhan dan dan karunia setiap Orang”.
28

 Melayani Allah merupakan bagian dari 

keberadaan dan tujuan hidup manusia yang membawa kemuliaan untuk Tuhan, karena manusia 

diciptakan untuk melayani Tuhan. Abraham sedemikian rupa melayani Tuhan dengan tulus dengan 

mengasihi Tuhan segenapa hatinya.  

Melayani Tuhan bukanlah sesuatu yang main-main. Betapa tidak! Taruhannya adalah nyawa 

kita. Tuhan menghendaki agar pelayanan kita kepadaNya itu menduduki prioritas utama 

dalam hidup kita. Kita tidak dapat memandang kegiatan melayani Tuhan sebagai sesuatu 

yang hanya kita lakukan untuk mengisi waktu saja. Tuhan tidak mau mempunyai hamba-

hamba yang memberi kepada Dia sisa-sisa dari apa yang dimilikinya.Melayani dapat 

mencakup pelayanan di hadapan umum seperti berkhotbah dan mengajar, tetapi dapat juga 

mencakup pelayanan di belakang layar seperti misalnya menjemput mereka yang tidak 

memiliki kendaraan ke gereja, memimpin kelas balita, mencuci piring-piring kotor selesai 

acara ramah tamah dan memarkir kendaraan dihalaman gereja. Melayani dapat terlihat nyata 

di hadapan orang banyak seperti memimpin nyanyi, tetapi dapat pula tidak terlihat oleh 

orang banyak seperti mengatur kursi gereja.
29

 

Pernyataan diatas, menjelaskan bahwa hal melayani Tuhan adalah bukan seseuatu pekerjaan 

yang gampang. Sebab Tuhan menghendaki setiap orang yang percaya kepadanya melakukan 

pelayanan dengan memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya. Maka hal ini perlu ditekankan bagi 

kehidupan orang Kristen supaya setiap pelayananya hendak dilakukan dengan sungguh-sungguh 

berdasarkan kehendak Tuhan. Tuhan mau orang yang percaya kepadanya membuktikan bahwa 

melayani Tuhan dengan setulus hati. Sangat disayangkan jika orang Kristen masa kini melakukan 

pelayanan hanya dengan mencari kenyamanan, keuntungan supaya hidupnya dapat diekanl orang 

tetapi tidak dangan sungguh-sungguh, hal-hal seperti ini yang harus dihindarkan bagi kehidupan 

orang Kristen, supaya setiap pelayanan hanya berfokus kepada kemuliaan nama Tuhan.  

C. Melayani dengan setia  

Melayani Tuhan dengan setia adalah melayani Tuhan dengan melakukan tugas pelayanan 

dengan penuh komitmen dan tanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan. Melayani dengan setia 

karena mengasihi Tuhan dan sebagai wujud kasih orang Kristen kepada Tuhan yang mengerjakan 

kehendak-Nya. Karena Tuhan telah melayani manusia lebih dulu maka orang Kristen juga sadar 

dengan imannya kepada Tuhan. Orang Kristen masa kini perlu menyadari bahwa melayani Tuhan 

dengan setia adalah salah satu kewajiban setiap orang yang percaya. Melayaani Tuhan dengan setia 

adalah melayani tanpa mengenal lelah, walaupau disaat-saat yang sulit tetapi mampu meluangkan 

waktunya untuk melakukan pekerjaan Tuhan melalui pelayanan. Abraham dengan setia melayani 
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Tuhan, dia tidak pernah melewatkan waktu Tuhan melalui perintah-perintah Tuhan kepadanya, 

memberikan waktunya untuk Tuhan karena takut akan Allah.  

 

D. Percaya kepada pemeliharaan Tuhan 

Orang Kristen hendaknya percaya kepada pemliharaan Tuhan. Bahwa Tuhan berkuasa dan 

memelihara hidupnya dari segala kesusuhan dan menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Dengan 

keyakinan akan pemeliharaan Allah orang kristen juga perlu tahu sebagaimana Allah setia kepada 

perkara yang berikannya kepada setiap orang yang peraya  kepada-Nya dan Tuhan tidak akan 

pernah diam atau meniggalkan umatnya mengahadapi berbagai tantangan hidup, tetapi Tuhan 

menunjukkan kepada umatnya kasih setia-Nya yang luar biasa. Setiap orang Kristen yang percaya 

kepada pemeliharaan Tuhan adalah orang yang menaruh harapan dan keyakinannya kepada Tuhan, 

disetiap persoalan, dan tantangan yang nyata dalam disetiap kehidupannya. Jadi Abraham juga 

percaya kepada pemeliharaan Allah itu, dengan setiap perjalanan hidupnya bersama Allah, 

Abraham sangat mengenal Allah dan Allah juga mengenal Abraham. Sehingga apa yang dialami 

Abraham, Allah tidak membiarkan Abraham untuk melewati setiap persoalan hidupnya, Abraham 

yakin bahwa pemeliharaan Allah nyata atas hidupnya. Ketika Allah meminta Abraham unutuk 

mempersembahkan Ishak anaknya yang tunggal itu, Abraham dengan rendah hati melakukan apa 

yang diperintahkan Allah kepadanya, sebab Abraham tahu bahwa Allah akan memelihara hidupnya 

sehingga apa yang diperbuat Allah dalam hidupnya, Abraham yakin dan percaya kepada 

pemeliharaan Allah. 

E. Takut Akan Tuhan Rela berkorban 

Tidak mungkin orang mengatakan bahwa dirinya takut akan Tuhan, tetapi tidak mau berkorban 

untuk Tuhan, berkorban harta, waktu. Dalam Narasi kitab kejadian ini jelas terlihat bagaimana 

seorang Abraham yang oleh karena memiliki perasaan yang takut akan Tuhan sehingga dia dengan 

rela mengorbankan tidak hanya dengan harta, dan waktunya, namun terlebih lagi anaknya yang 

tunggal yaitu, Isak. Dalam hal ini terbukti bagi orang Kirsten masa kini bahwa pengorbanan adalah 

bukti takut akan Tuhan. Rela berkorban dengan tujuan menyenangkan hati Tuhan terlebih 

menyatakan kepada Tuhan bahwa seseorang sedang membuktikan dia takut kepada Tuhan. Orang 

Kristen rela berkorban meluangkan waktu dan tempat untuk Tuhan dalam melayani dan 

meniggalakan segala pekerjaan dan kesibukan demi melakukan pekerjaan yang bermakna bagi 

Tuhan.  

Tidak ada pekerjaan Tuhan yang dapat kita kerjakan dengan benar tanpa kita rela 

mengorbankan kepentingan diri kita dalam melakukannya. Tidak ada visi Tuhan yang dapat kita 

capai tanpa melibatkan pengorbanan pribadi kita dalam mencapainya. Kerelaan seseorang untuk 

siap berkorban bagi Tuhan, membuat Tuhan melirik dirinya untuk dilibatkan dalam rencana-

Nya yang besar. Yesus sendiri telah mengajarkan makna sebuah pengorbanan dengan cara 

menyerahkan nyawa-Nya di atas kayu salib demi untuk kita.
30

 

Pernyataan diatas memberikan penjelasan bahwa apa yang menjadi pekerjan Tuhan hendak 

dilakukan dengan mengorbankan kepentingan diri. Dalam menggapai sesuatu perlu pengorbanan 

pribadi sehingga seseorang dapat mencapainya bersama Tuhan. Tuhan Yesus sendiri telah 

berkorban, meneyerahakan nyawa-Nya demii orang Kristen yang berdosa. Pengorbanan Yesus 

Kristu adalah wujud kasih Tuhan kepada umat-Nya yaitu orang Kristen masa kini. Orang Kristen 

yang rela berkorban kepada Allah adalah orang Kristen yang mengerti rencana Tuhan dalam 

kehidupannya. Kembali kepada kehidupan Abraham, pengorbanan yang dilakukan Abraham  

membuat dirinya semakin takut akan Tuhan walaupun dia belum tahu apa maksud dan tujuan Allah 

mengorbankan Ishak sebagai korban bakaran bagi Tuhan, namun Abraham dengan imannya 

bersedia mengorbankan Ishak. 
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F. Takut Akan Tuhan Berarti Melakukan Kehendak Tuhan 

Orang yang takut akan Tuhan akan melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk dilakukan, 

seringkali perbuatan berbeda dengan apa yang dikatakan seseorang, misalnya, banyak orang akan 

dengan mudah berkata bahwa seseorang takut kepada Tuhan, tetapi apa yang dia lakukan akan 

bertolak belakang dengan apa yang Tuhan kehendaki, bahkan bertolak belakang dengan apa yang 

manusia kehendaki. Menurut Richard L. Straus: 

Keinginan untuk melakukan kehendak Allah adalah salah satu bukti utama dari adanya 

keselamatan yang sejati. Bila keinginan itu ada, maka hal itu membawa keyakinan kepada 

orang tersebut akan keselamatannya; jika keinginan itu tidak ada, maka hal itu akan 

menimbulkan keraguan dalam dirinya. Salah satu mengapa orang-orang Kristen yang 

mempunyai banyak keraguan tentang keselamatan adalah karena mereka sedang melakukan 

kemauan mereka sendiri dari pada kehendak Allah.
31

 

 

Menurut penjelasan diatas bahwa orang Kristen masa kini penuh dengan keraguan akan 

keselamatan hidupnya karena mereka melakukan apa yang menjadi kamauan mereka sendiri dari 

pada melakukan kehendakTuhan. Melakukan kehendak Tuhan adalah salah satu keninginan orang 

Kristen supaya mengerti dan memahami apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam kehidupannya 

demi mengerti kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Allah adalah mencnitai segala pekerjaan 

pelayanan dan mennyenangkan serta mangagungkan Nama Tuhan dan mengesamapingkan 

kepentingaan yang lain karena hidupnya hanya fokus untuk melakukan kehendak Allah. Melakukan 

kehendak Allah perlu diterapkan dalam setiap kehidupan orang Kristen masa kini. Dalam narasi 

Kejadian Abraham betul-betul melakukan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau, maka 

Abaraham setia pada apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN 

 Setelah menjelaskan bab-bab sebelumnya yang telah membahas judul skripsi ini secara detil, 

maka bab ini secara khusus menjadi bab penutup. Bab ini akan menyimpulkan hasil penelitian 

Kejadaian 22:1-19 fokus (ayat 12) dibagi menjadi: Kesimpulan dan Saran. 

 

A. Kesimpulan 

Takut akan Allah tidak dilihat dari perkataan, tetapi dibuktikan dengan perbuatan. Abraham 

diuji oleh Allah untuk membuktikan keteguhan imannya, dengan mempersembahkan Ishak sebagai 

korban bakaran bagi Allah. Abraham menaati perintah itu dan membuktikan iman itu dengan 

mutlak kepada Allah. Ini adalah suatu bukti bagi Allah sebagaimana Abraham benar-benar takut 

dan taat kepada-Nya. 

Bukti Abraham dalam takut akan Allah ditunjukan melalui pengorbanan Ishak. Takut akan 

Allah tidak berlaku hanya kepada Abraham namun juga untuk orang Kristen. Ketika orang Kristen 

mengaku ia percaya maka orang itu hidup didalam ketaladanan.  

Sebagai orang Kristen yang percaya kepada Allah, hendaknya memiliki rasa  takut dan taat 

pada perintah Allah. Artinya bahwa orang Kristen tidak hanya mengetahui perintah Allah tetapi 

berkewajiban untuk melakukan perintah itu. Sebagaimana  Abraham yang takut dan taat kepada 

Allah yang, sehingga ia rela mengorbankan anaknya sebagai korban bakaran di tempat yang 

                                                
31Richard L. Straus, Bagaimana Memahami Kehendak Tuhan (Jakarta: Gunung Mulia, 1999), 202  



 

 

 

tunjukkan Allah kepadanya, dan iman dari Abraham kepada Tuhan membuat dia memiliki rasa 

takut akan Allah dan takut berarti dia taat dan ketaan itu juga membuat dia membuktikan ketaatan 

dengan iman yang mutlak kepada Tuhan. 


