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LARANGAN MENGGUNAKAN KATA ‘ALLAH’(2)
2. Pandangan2 yang berbeda / pandangan tambahan tentang asal usul dari
kata ‘Allah’ ini.
a. Kata ‘Allah’ berasal dari kata bahasa Aram ALAHA.
Internet: Asal usul dari sebutan ‘Allah’. Kelihatannya tidak
mungkin / kecil kemungkinannya bahwa sebutan ‘Allah’
datang dari al-ilaah ‘the God’, tetapi dari kata bahasa Aram
ALAHA, yang berarti ‘God’ (= Allah) atau ‘the God’ (= sang
Allah). Huruf ‘a’ yang terakhir dalam sebutan ALAHA secara
orisinil adalah kata sandang tertentu ‘the’ (= si / sang) dan
biasanya dibuang pada waktu kata2 dan sebutan2 bahasa
Aram dipinjam ke dalam bahasa Arab. Kekristenan Timur
Tengah sering menggunakan kata2 ‘alah’ dan ‘alaha’, dan itu
sering didengar. Tetapi dalam bahasa Aram ada 2 huruf hidup
‘a’ yang berbeda, yang satu seperti ‘a’ dalam kata bahasa
Inggris ‘hat’ dan yang lain lebih seperti huruf hidup ‘a’ dalam
kata bahasa Inggris ‘ought’. Dalam kasus ‘alah’, huruf ‘a’
pertama adalah seperti ‘hat’ dan yang kedua seperti ‘ought’.
Bahasa Arab tidak mempunyai huruf hidup / bunyi huruf
hidup seperti dalam ‘ought’, tetapi bahasa Arab kelihatannya
meminjam huruf hidup ini bersama dengan kata ‘alah’. Jika
engkau mengenal bahasa Arab, maka engkau tahu bahwa
huruf hidup yang kedua itu unik, itu muncul hanya dalam satu
kata itu dalam bahasa Arab. Para ahli Alkitab percaya bahwa
Yesus pada umumnya berbicara dalam bahasa Aram,
sekalipun kadang2 Ia berbicara dalam bahasa Ibrani dan Ia

mungkin berbicara dalam bahasa Yunani dalam beberapa
peristiwa. Jika Yesus berbicara dalam bahasa Aram, maka
secara dasari Ia menunjuk kepada Allah menggunakan kata
yang sama dengan kata yang digunakan dalam bahasa Arab.
b. Pandangan lain lagi.
• ELOHIM berhubungan
‘bersumpah’.

dengan

‘Alah’,

yang

artinya

Names of God (PC Study Bible): Ada kata lain dari mana
beberapa orang mengatakan kata ‘Elohim’ diturunkan. Itu
adalah kata ‘Alah’, yang katanya berarti ‘menyatakan’ atau
‘bersumpah’. Kemudian dikatakan itu secara implicit
menunjuk pada suatu hubungan perjanjian. Tetapi sebelum
memeriksa penurunan kata ini, adalah baik untuk
mengatakan bahwa dalam kedua kasus, apakah El atau
Alah, gagasan dari kemahakuasaan dalam Allah dinyatakan.
Untuk membuat suatu perjanjian secara implicit
menunjukkan kuasa dan hak untuk melakukannya, dan itu
menegakkan fakta dari ‘otoritas mutlak dalam Pencipta dan
Pemerintah dari alam semesta’. Demikianlah Elohim terlihat
membuat suatu perjanjian dengan Abraham, dan karena
tidak ada yang lebih besar (dari diriNya) maka Ia bersumpah
demi diriNya sendiri. ‘Aku bersumpah demi diriKu sendiri’
(Kej 22:16). Dalam Kej 17 mungkin kita melihat kombinasi
dari kedua penurunan ini. Dalam ay 1 kita mempunyai:
‘Akulah Allah Yang Mahakuasa (El-Shadday), hiduplah di
hadapanKu dengan tidak bercela’; dalam ay 7: ‘Aku akan
mengadakan perjanjian antara Aku dan engkau serta
keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang
kekal, supaya Aku menjadi Elohimmu dan Elohim
keturunanmu’ - yaitu, bersama dengan mereka / menyertai
mereka dalam hubungan perjanjian.
• hubungan kata ELOHIM (Ibrani), ALAHA (Aram), dan ALLAH
(Arab).
Adam Clarke (tentang Kej 1:1): Karena kata ELOHIM adalah
istilah dengan mana Makhluk Ilahi itu dinyatakan secara

paling umum dalam PL, mungkin merupakan sesuatu yang
perlu untuk memikirkannya di sini dengan lebih terperinci.
Merupakan suatu prinsip / hukum yang tidak
dipertentangkan, bahwa setiap kata benda dalam bahasa
Ibrani diturunkan dari suatu kata kerja, yang biasanya
disebut / dinamakan akar kata, dari mana, bukan hanya
kata benda itu, tetapi juga semua perubahan2 yang berbeda
dari kata kerjanya, muncul. Akar kata ini adalah orang
ketiga tunggal dari bentuk lampau / past tense-nya. ... Akar
kata itu dalam bahasa Ibrani, dan dalam bahasa
saudaranya, bahasa Arab, biasanya terdiri dari 3 huruf, dan
setiap kata harus dilacak sampai pada akar katanya untuk
memastikan artinya yang sebenarnya, karena hanya di
sanalah artinya ini harus ditemukan. Dalam bahasa Ibrani
dan Arab ini merupakan sesuatu yang mutlak perlu, dan
tidak ada orang yang bisa menganalisa kata apapun dengan
aman dalam bahasa-bahasa ini jika ia tidak dengan teliti
memperhatikan hal ini. Saya menyebutkan bahasa Arab
bersama dengan bahasa Ibrani karena dua alasan: 1.
Karena kedua bahasa ini jelas muncul dari sumber yang
sama, dan mempunyai cara konstruksi yang sangat mirip. 2.
Karena akar2 kata yang kurang / tidak lengkap dalam
Alkitab Ibrani harus dicari dalam bahasa Arab. Alasan dari
hal ini adalah jelas, pada waktu dipikirkan bahwa seluruh
bahasa Ibrani hilang kecuali apa yang ada dalam Alkitab,
dan bahkan sebagian dari Alkitab ditulis dalam bahasa
Aram. Sekarang, sebagaimana Alkitab bahasa Inggris tidak
mencakup seluruh bahasa Inggris, demikian juga Alkitab
Ibrani tidak mencakup seluruh bahasa Ibrani. Jika
seseorang bertemu dengan suatu kata bahasa Inggris yang
tidak bisa ia dapatkan dalam suatu konkordansi atau kamus
Alkitab yang memadai, tentu saja ia harus mencari kata itu
dalam kamus umum bahasa Inggris. Dengan cara yang
sama, jika suatu bentuk kata bahasa Ibrani muncul dan
tidak bisa dilacak sampai pada akar katanya dalam Alkitab
Ibrani, karena kata itu tidak muncul dalam orang ketiga
tunggal dari bentuk lampau / past tense dalam Alkitab,
adalah bermanfaat dan sepenuhnya sah, dan seringkali tidak
bisa dihindarkan, untuk mencari akar kata yang kurang itu
dalam bahasa Arab. Karena bahasa Arab tetap merupakan

bahasa yang hidup, dan mungkin merupakan bahasa yang
paling banyak menggunakan kata2 dalam dunia, maka bisa
diharapkan untuk memperlengkapi istilah2 yang kurang
dalam Alkitab Ibrani. Dan masuk akalnya hal ini
didasarkan pada prinsip / hukum yang lain, yaitu bahwa,
atau bahasa Arab diturunkan dari bahasa Ibrani, atau
bahasa Ibrani diturunkan dari bahasa Arab. Saya tidak
akan masuk dalam kontroversi tentang hal ini; ada nama2
besar pada kedua pihak, dan yang manapun yang benar
akan mempunyai pengaruh yang sama pada argumentasi
saya. Karena jika bahasa Arab diturunkan dari bahasa
Ibrani, itu pasti terjadi pada saat bahasa Ibrani masih
merupakan suatu bahasa yang hidup dan lengkap, karena
demikianlah bahasa Arab sekarang; dan karena itu semua
akar katanya yang perlu secara masuk akal bisa kita
harapkan untuk ditemukan di sana: tetapi jika, seperti yang
diduga oleh Sir William Jones, bahwa bahasa Ibrani
diturunkan dari bahasa Arab, pengharapan yang sama
dibenarkan, akar2 kata yang kurang dalam bahasa Ibrani
bisa dicari dalam bahasa asalnya. Sebagai contoh, jika kita
bertemu dengan suatu istilah dalam bahasa Inggris kuno
kita, yang artinya sukar untuk dipastikan, akal sehat
mengajar kita bahwa kita harus mencarinya dalam bahasa
Anglo-Saxon dari mana bahasa Inggris muncul; dan jika
perlu, kita terus mencarinya dalam bahasa Teutonic, dari
mana bahasa Anglo-Saxon diturunkan. Tidak ada orang
yang memperdebatkan sahnya hal ini, dan kita
mendapatkan bahwa hal ini dipraktekkan terus menerus.
Saya membuat pengamatan ini pada awal dari pekerjaan
saya, karena adanya kebutuhan untuk bertindak
berdasarkan prinsip ini (mencari akar kata bahasa Ibrani
yang kurang dalam bahasa Arab) bisa sering terjadi, dan
saya ingin berbicara tentang hal ini sekali untuk selamanya.
Kalimat pertama dalam Kitab Suci menunjukkan patutnya
untuk kembali pada prinsip ini untuk mendapatkan
pertolongan. Kita telah melihat bahwa kata ELOHIM
adalah kata bentuk jamak; kita telah melacak istilah ‘God /
Allah’ sampai pada sumbernya, dan kita telah melihat
artinya; dan juga suatu definisi umum tentang hal atau

makhluk yang dicakup oleh istilah ini telah diusahakan
dengan gemetar / takut. Sekarang kita harus melacak kata
bahasa asli ini ke akar katanya, tetapi akar kata ini tidak
muncul dalam Alkitab Ibrani. Seandainya bahasa Ibrani
merupakan suatu bahasa yang lengkap, suatu alasan yang
saleh bisa diberikan untuk menjelaskan kekurangan ini,
yaitu, ‘Karena Allah itu tidak mempunyai awal dan tidak
mempunyai penyebab, karena keberadaanNya tak terbatas
dan tidak diturunkan, maka bahasa Ibrani memberikan
kepatutan yang ketat dengan tidak memberikan akar kata
dari mana sebutanNya bisa dilacak / didapatkan’.
Tuan Parkhurst ... berpikir bahwa ia telah menemukan akar
katanya dalam kata ’AALAAH, ‘ia bersumpah, mengikat
diriya sendiri dengan sumpah’; dan karena itu ia menyebut
Tritunggal yang terpuji ELOHIM, karena terikat oleh suatu
sumpah yang bersyarat untuk menebus manusia, dsb, dsb.
Kebanyakan pikiran yang saleh akan memberontak
terhadap definisi seperti itu, dan akan dengan gembira
bersama dengan saya untuk mendapatkan baik kata benda
maupun akar katanya dipelihara / diawetkan dalam bahasa
Arab. ALLAH adalah sebutan umum bagi GOD dalam
bahasa Arab, dan seringkali kata ALLAHUMA yang kuat /
keras digunakan. Kedua kata ini diturunkan dari akar kata
’ALAHA, ‘ia menyembah, memuja, ditimpa oleh keheranan,
rasa takut’, dan karena itu, ‘ia memuja dengan rasa takut
dan pemujaan yang kudus’, CUM SACRO HORRORE AC
VENERATIONE COLUIT, ADORAVIT. - WILMET.
Karena itu, ILAHON, ‘rasa takut, pemujaan, dan juga
obyek dari rasa takut agamawi, ke-Allah-an, Allah yang
tertinggi, makhluk yang maha hebat / dahsyat’. Ini bukanlah
suatu gagasan yang baru; Allah dianggap / dipikirkan dalam
terang yang sama di antara orang2 Ibrani kuno; dan karena
itu, Yakub bersumpah demi rasa takut ayahnya, Ishak, Kej
31:53.
Untuk
melengkapi
definisi
ini,
Grotius
menterjemahkan ALAHA, JUVIT, LIBERAVIT, ET
TUTATUS FUIT, ‘Ia memberi pertolongan, memerdekakan,
menjaga
dalam
keamanan,
atau
membela
/
mempertahankan’. Karena itu, dari arti yang ideal dari akar
kata yang paling penuh dengan pernyataan ini, kita
mendapatkan gagasan / arti yang paling benar tentang

Hakekat Ilahi, karena kita mempelajari bahwa Allah adalah
satu2nya obyek pemujaan, bahwa kesempurnaan dari
hakekatNya adalah sedemikian rupa sehingga pasti
mengherankan semua orang yang dengan saleh
merenungkannya, dan memenuhi dengan rasa takut semua
yang berani memberikan kemuliaanNya kepada yang lain,
atau melanggar hukum2Nya; bahwa karena hal itu Ia harus
disembah dengan rasa hormat dan rasa takut agamawi; dan
bahwa setiap penyembah yang tulus / sungguh2 bisa
mengharapkan dari Dia pertolongan dalam semua
kelemahan, ujian, kesukaran, dan pencobaannya, dsb.;
kebebasan dari kuasa, kesalahan dan akibat dari dosa; dan
didukung, dibela / dipertahankan dan diselamatkan
sepenuhnya dan sampai pada akhirnya.
Kej 31:53b - “Lalu Yakub bersumpah demi Yang Disegani
oleh Ishak, ayahnya”.
KJV: ‘And Jacob sware by the fear of his father Isaac’ (= Dan
Yakub bersumpah demi rasa takut dari ayahnya, Ishak).
3. Sebelum Islam muncul, orang2 Kristen Arab sudah lebih dulu
menggunakan kata ‘Allah’ ini.
Bambang Noorsena: “istilah Allah dipakai sebagai sebutan bagi
Khaliq langit dan bumi oleh orang-orang Kristen Arab di wilayah
Syria. Hal ini dibuktikan dari sejumlah inskripsi Arab pra-Islam
yang semuanya ternyata berasal dari lingkungan Kristen”.
A. Heuken SJ: “Alkitab, Terjemahan Arab. Sebelum kebangkitan
Islam, agama Kristen berdiri kokoh di beberapa tempat di Jazirah
Arab, khususnya di bagian baratnya dan di Yaman. Sejak abad ke
2 bagian2 dari Kitab Suci sudah diterjemahkan ke dalam bahasa
Arab untuk digunakan sebagai bacaan dalam ibadat”.
A. Heuken SJ: “Mengingat sejarah terjemahan Kitab Suci ke
dalam bahasa Arab, peraturan beberapa negara bagian Malaysia, yang melarang orang Kristen menggunakan kata2 Arab
seperti nabi, Allah ... adalah tidak adil. Sebab kata2 itu sudah
digunakan sebelum zaman nabi Muhammad oleh orang Kristen
bangsa Arab”.

A. Heuken SJ: “Sebelum masa Muhammad, kata ‘Allah’ sudah
dipakai dalam bahasa Arab untuk Pencipta alam semesta yang
terlalu jauh atau tinggi untuk disembah atau dimintai perhatian.
Orang Kristen keturunan Arab pada waktu itupun sudah
memakai sebutan ‘Allah’ untuk Tuhan”.
JAWA POS, Selasa tanggal 6 Mei 2008, hal 6, kolom 1-2:
“Menang Gugatan Kata ‘Allah’. Kuala Lumpur - Surat kabar
Katolik Roma di Malaysia The Herald memenangkan hak
menggunakan kata ‘Allah’ dalam artikel mereka. Sidang yang
diadakan kemarin (5/5) itu merupakan upaya mereka sebelum
menggugat pemerintah yang melarang agama lain selain Islam
menggunakan kata ‘Allah’. Menurut mereka, hal tersebut sah-sah
saja. Sebab, ‘Allah’ merupakan sinonim dari ‘Tuhan’. Hakim Lau
Bee Lan yang memimpin sidang memutuskan bahwa larangan
pemerintah itu tidak pantas. Hakim pun mengizinkan media
tersebut menggugat pemerintah atas larangan itu di pengadilan.
Sidang tersebut merupakan buntut dari pernyataan pemerintah
yang melarang media itu menggunakan kata ‘Allah’ dalam edisi
bahasa Melayu mereka. Menurut pemerintah, kata tersebut hanya
layak digunakan orang Islam. Pemerintah mengeluarkan
larangan tersebut untuk mencegah timbulnya kebingungan pada
umat muslim. Bahkan, pemerintah mengancam akan mencabut
izin terbit media yang membangkang. The Herald menyatakan
bahwa kata itu bukan semata hak eksklusif bagi muslim. Saat ini
sirkulasi media tersebut mencapai 850 ribu. Surat kabar itu
menampilkan artikel dalam empat bahasa, yakni Inggris,
Mandarin, Tamil, dan Melayu”.
4. Dalam Alkitab Kristen bahasa Arab, juga digunakan kata ‘Allah’
sebagai terjemahan dari kata ‘God’.
Kristian Sugiyarto: “Terjemahan Alkitab Ibrani-Arab bukanlah
kristen-Arablah
yang
standar
‘kebenaran’;
barangkali
memaksakan demikian, maksud saya kata Allah (Arab) = Elohim
(ibrani) itu hanya berlaku bagi kristen-Arab, sementara itu kaum
muslim-Arab belum tentu setuju pemahaman bahwa Allah bukan
nama diri, atau karena terpengaruh agama suku karena nama

Allah sudah ada sebelum Kristen masuk di Arab. Lihat Kamus
English-English Hornby misalnya, Allah = name of God among
Muslims, and all faiths in Arabs”.
Catatan: ‘Allah = nama / sebutan dari Allah di antara orang2
Islam, dan semua iman / kepercayaan di Arab’.
Tanggapan Pdt. Budi Asali, M. Div.:
a. Ia lebih peduli pandangan orang Islam dari pada apa yang
ada dalam Alkitab Kristen bahasa Arab?
Ia mengatakan orang Kristen Arab yang memaksakan
demikian?
b. Kata2 ‘barangkali’ dan ‘belum tentu’.
c. Kata ‘name’ tak harus diterjemahkan ‘nama’, tetapi bisa
diterjemahkan sebagai ‘sebutan’.
d. Kata2 ‘all faiths in Arab’ (= semua iman / kepercayaan di
Arab).
5. Perlu diketahui bahwa sebelum Islam ada, ada banyak orang
Arab yang beragama Yahudi.
The International Standard Bible Encyclopedia: Yudaisme:
Sebelum jaman Muhammad, Yudaisme tersebar secara sangat
luas di Arab, khususnya di Hijaz. Tak diragukan bahwa hal itu
dimulai dengan perpindahan keluarga2 disebabkan kondisi politik
yang terganggu di Palestina / Kanaan. Penaklukan Palestina oleh
Nebukadnezar, oleh orang2 Babilonia, oleh orang-orang Romawi
di bawah Pompey, Vespasian dan akhirnya Hadrian, memaksa
banyak orang Yahudi untuk mencari tempat yang damai dan
aman di padang pasir, dari mana nenek moyang mereka datang.
Kesana juga Paulus menarik diri setelah pertobatannya (Gal
1:17). Dua dari suku2 pendatang, suku Nadir dan Koreiza,
menetap di Medina, mula2 dalam kebebasan / kemerdekaan,
tetapi lalu menjadi orang2 yang tergantung pada orang2 Aus dan
Kheibar. Pada akhirnya mereka disiksa / dirampok dan
dihancurkan oleh Muhammad. Koloni Yahudi di Kheibar

mengalami nasib yang sama. Beberapa suku Arab bebas juga
mengakui iman Yahudi, khususnya cabang2 tertentu dari Himyar
dan Kindaq, keduanya keturunan dari Kahtan, yang lebih awal di
Arab selatan, dan yang lebih akhir di Arab tengah. Yudaisme
diperkenalkan di Yaman oleh satu dari orang2 Tubba, mungkin
pada abad ke 3 SM, tetapi baru pada abad 6 agama / gerakan itu
mengalami banyak kemajuan.
6. Kata ‘Allah’ digunakan oleh semua agama di Arab, baik Islam,
Kristen, mapun Yahudi.
Kristian Sugiyarto: “Lihat Kamus English-English Hornby
misalnya, Allah = name of God among Muslims, and all faiths in
Arabs”.
“kata Allah adalah nama diri Tuhan Islam dan semua
kepercayaan di Arab”.
Kristian Sugiyarto mau membuktikan dengan menggunakan
kamus tersebut bahwa kata ‘Allah’ merupakan sebuah nama.
• dia kelihatannya tidak tahu (atau, pura-pura tidak tahu?) bahwa kata
‘name’ tidak harus diterjemahkan ‘nama’, tetapi bisa diterjemahkan
‘sebutan’.
• dia kurang memperhatikan kata-kata ‘all faiths in Arab’ (= semua
iman / kepercayaan di Arab) dalam kutipannya sendiri.
Berkenaan dengan 2 hal di atas ini, yaitu bahwa kata ‘Allah’ bukan
nama, tetapi berarti ‘the God’, dan bahwa istilah itu sudah
digunakan oleh orang-orang kristen Arab jauh sebelum Islam ada,
ada tanggapan dari Teguh Hindarto.
Tanggapan Teguh Hindarto:
1. Teguh Hindarto: “Tidak mungkin ALLAH berasal dari Al dan
ilah. Hal ini menyalahi kaidah tata bahasa. Al merupakan definite
article yang dalam istilah Inggris The. Sedangkan ilah dalam
istilah Inggris berarti God atau Tuhan. Namun masalahnya, tidak
mungkin Al atau ilah melebur menjadi kata baru ALLAH. Kalau

hal ini diabaikan berarti Al dan Kitab harus mengalami
perubahan menjadi Altab. Lalu Al dan Barokah menjadi Alrokah.
ALLAH adalah nama Al ilah atau Ha Eloah atau The God orang
Arab yang berdomisili di Mekah. Sedangkan YAHWEH adalah
nama Al - ilah atau Ha Eloah atau The God of Israel yang
ujudnya Roh (Yohanes 4:24) yang berdiam di Surga (1 Raj. 8:43)
yang berkarya melalui Firman-Nya yang menjadi daging yang
benama YESUA HAMASIAH (Yohanes 1:1-14). Terjemahan 1
Korintus 8:4 dalam bahasa Arab rancu dan yang menyesatkan.
Seharusnya dalam bahasa Arab berbunyi: ‘la ilaha Al ilahu ahad’
atau dalam bahasa Ibrani: ‘lo eloah aval ha eloah hu ekad’ atau
dalam terjemahan Indonesia: ‘dan sesungguhnya tidak ada Tuhan
selain Tuhan yang Esa....’ Konteks Tuhan atau sesembahan yang
Esa ini harus kita kembalikan pada teks aslinya (Ibrani) dari
Ulangan 6:4 yang berbunyi: ‘Syema Yisrael; YAHWEH Eloheinu
YAHWEH Ekhad’ yang berarti, ‘dengarlah hai Israel; YAHWEH
itu Eloim (Tuhan) kita, YAHWEH itu Esa’. Jadi Esa itu adalah Al
ilah atau Ha Eloah yang bernama YAHWEH dan bukan
ALLAH”.
Tanggapan Pdt. Budi Asali:
a. Saya lebih percaya pada sumber2 yang saya berikan di atas,
seperti Encyclopedia Britannica dsb, dari pada penjelasan
Teguh Hindarto yang menggunakan tata bahasa dari bahasa
Arab.
Bambang Noorsena: “Yang lebih menggelikan lagi, Teguh
Hendarto mengkoreksi terjemahan Alkitab al-Muqaddas
(Today’s Arabic Version), terbitan Dar al-Kitab al-Muqaddas
fi al-Syarq al-Ausath, Beirut, yang saya kutip dalam makalah
saya. Ungkapan Laa Ilaha illa Allah (Tidak ada Ilah kecuali
Allah) yang tercatat dalam 1 Korintus 8:4, dengan gayanya
yang menggurui, katanya terjemahan yang benar: Laa Ilaha alWahid. Ini bahasa Arab apa? Tidak ada artinya sama sekali,
dan terang saja akan ditertawakan santri desa yang baru
belajar Juzz Amma. Tetapi, ya itulah kualitas rata2 kaum
Penentang Allah itu. Semua ini saya ungkap di sini, karena
gerakan mereka semakin gencar dan ngawur, seperti yang
akan kita lihat di bawah ini”.

b. Dan dalam menjawab argumentasi Teguh Hindarto yang
menggunakan bahasa Arab ini, saya lagi-lagi mengutip katakata Bambang Noorsena di bawah ini.
Bambang Noorsena: “Untuk meneguhkan pembedaan antara
ilah, alih-ah, dan al-Ilah dengan Allah, Teguh Hendarto lalu
menyangkal bahwa istilah Allah berasal dari al-Ilah (Bahana,
Maret 2001). Menurut argumentasinya yang sangat awam
mengenai bahasa Arab, ia menulis kalau al-Ilah dapat disingkat
menjadi Allah, mengapa Alkitab tidak menjadi Altab? Untuk
itu saya harus menjelaskannya secara sabar, karena mungkin
ia tidak bisa membaca sepotongpun huruf Arab, meski gayanya
yang kelewat percaya diri seolah2 mau menggurui saya.
Begini, pada prinsipnya sebuah kata dalam bahasa2 semitik
dibentuk dari akar kata (al-jidr) yang biasanya terdiri dari 3
konsonan. Akar kata itu bisa dipecah2 menjadi kata benda,
kata sifat, kata kerja dan kata benda baru. Misalnya, kitab dari
kata k-t-b. Dari akar kata ini, lalu dibentuklah menjadi banyak
kata: kata benda, kata kerja, dan sebagainya. Dari akar kata kt-b kita dapat menemukan kata2 sbb: kitaab (buku), kaatib
(penulis), maktabah (perpustakaan), maktub (tertulis,
termaktub), uktub (tulislah!), dan seterusnya.
Sedangkan kata Ilah, al-Ilah terbentuk dari 3 akar kata
hamzah, lam, haa (‘-l-h). Dari akar kata ini, kita mengenal
isltilah ilah, alihah, dan al-Ilah (atau bentuk singkatnya: Allah).
Sebagai sesama bahasa rumpun semitis, bahasa Ibrani dan
bahasa Aram mempunyai ciri yang sama. Saya juga pernah
menulis, bahwa kata Ibrani Elah, Eloah berasal dari kata el
(kuat) dan alah (sumpah).
Al- dalam kata Allah berbeda dengan El (kuat) dalam bahasa
Ibrani. Kata Ibrani El, sejajar dengan bahasa Arab Ilah,
sedangkan kata sandang Al- yang mendahului Ilah sejajar
dengan bahasa Ibrani ha-elohim (1Raja2 18:39).
Tetapi kasus penyingkatan al-Ilah menjadi Allah hanya terjadi
dalam bahasa Arab, tidak terjadi dalam bahasa Ibrani atau
Aram. Selanjutnya, memisahkan sebutan Allah dari Ilah, alIlah juga tidak bisa dipertahankan.

Sebab ahli bahasa Arab, baik dari kalangan Islam maupun
Kristen, juga banyak yang menganggap bahwa sebutan Allah
itu musytaq atau dapat dilacak asal-usulnya dari kata lain.
Jadi, tidak benar anggapan kaum penentang Allah itu yang
mengatakan bahwa Allah tidak bisa diterjemahkan dalam
bahasa-bahasa lain. Memang, ada penerjemah al-Qur’an yang
berpandangan demikian, misalnya terjemahan Abdallah Yusuf
Ali, The Meaning of The Holy Quran”.
Kristian Sugiyarto: “Pola berpikir Anda ini jelas jauh dari nilai
ilmiah; jelas ada dua ‘pendapat’ koq terus membenarkan
pendapat yang sealiran dan menyalahkan pendapat yang lain.
Tegasnya di kalangan Islam sendiri kan jelas ada perbedaan
pendapat. This is the fact (= Ini merupakan faktanya). Pendapat
Anda perihal asal-usul kata Allah memang considerably
accepted (= sangat diterima), masuk akal, tetapi ingat ini teori
bukan the fact (= fakta)”.
2. Teguh Hindarto: “Digunakannya kata ALLAH oleh orang Kristen
Arab bukan jaminan valid kesahihan nama ini sebagai pengganti
Eloim maupun YAHWEH. Perlu dipertanyakan mengapa dan
lewat sumber apa mereka mengadopsi kata ALLAH itu.
Tampaknya jika ditelusuri bahwa tanah Arab merupakan wilayah
subur pelarian bidat Kristen non chalcedonian (Bambang Ruseno
Utomo 1993:130-131) terbukti bahwa banyak klaim dan tuduhan
miring Al Quran banyak diarahkan pada sekte2 Kristen di Arab.
Tampaknya dewa ALLAH ini telah dikenal di Babilon dan mulai
bermigrasi 5000 tahun lalu ke Mekah (Steven Van Natan, 1995:1)
Fakta ini dibenarkan pula oleh Roberts Morey melalui bukunya
The Islamic Invasion, 1992, yang menyebutkan bahwa Allah
adalah dewa bulan. Kami melihat penggunaan ALLAH oleh orang
Kristen Arab lebih dikarenakan ketidaktahuan asal muasal nama
Allah itu. Kedua, Karena proses adopsi dan kontektualisasi yang
berlebihan”.
Tanggapan Pdt. Budi Asali:
a. Kata ‘tampaknya’ menunjukkan ketidak-pastian.

b. Bambang Noorsena kelihatannya tahu tentang Steven Van
Natan dan Roberts Morey ini, dan ia menilai keduanya
secara sangat negatif.
Bambang Noorsena: “Diakui atau tidak, gerakan ‘asal bukan
Allah’ ini diawali oleh sebuah asumsi teologis tertentu, seperti
tampak dari traktat ‘sampah’ Stephen van Natan dan karya
polemikus Robert Morrey yang diwarnai sikap anti-Islam itu.”.
Bambang Noorsena: “Ia tidak menyelidiki dulu, bahkan buku
Roberts Morrey, yang lebih merupakan karya polemik yang
sangat provokatif anti-Islam itu, disebutnya sebagai ‘bukti
archeologis?’. Padahal, dalam buku ini tidak ada pembahasan
arkheologis sama sekali, kecuali berbagai sumber bacaan yang
dirangkai-rangkai tanpa penelitian mendalam. Juga buku
Steppen van Natan, Allah: Divine or Demonic, yang lebih
menyerupai traktat tersebut, bagaimana ‘buku sampah’ begini
bisa disejajarkan dengan hasil penelitian Prof. Littmann,
misalnya, yang meneliti inkripsi2 Arab pra-Islam itu sangat
mendalam, bahkan banyak ahli-ahli lain yang reputasinya
tidak diragukan, yang telah menyerahkan hampir seluruh
hidup mereka untuk penelitian ilmiah.”.
c. Berasal dari bidat non chalcedonian?
Pengakuan Iman Chalcedon baru muncul dalam Sidang
Gereja di Chalcedon pada tahun 451 Masehi.
d. Tentang kata ‘Allah’ yang dianggap berasal dari nama dewa,
akan saya bahas dalam point di bawah ini.
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