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LARANGAN MENGGUNAKAN KATA ‘ALLAH’(3)
2) ‘Allah’ merupakan nama pribadi / diri seorang dewa pra Islam (dewa air
/ dewa bulan / dewa matahari).
Teguh Hindarto: “Menurut kesaksian dibawah ini, dapat kita
ketahui siapa ALLAH itu sebenarnya. Menurut Al Quran, Bahwa
ALLAH adalah nama Tuhan (Qs 20 : 14, 98) yang berdiam di
Mekah (Qs 27 : 91) yaitu Ka’bah (Qs 106 : 3) yang
dipersonifikasikan dalam bentuk batu hitam Hajarul Aswad yang
harus dicium sewaktu Haji sambil diteriaki ALLAHU AKBAR!
(Hadits Shahih Muslim No 1190 dan Hadits Shahih Bukhari no
839). Menurut penulis Islam, Mohammad Wahyuni Nafis, Passing
Over; Melintasi Batas Agama, PT Gramedia Pustaka Tama, 1998,
Hal 85. Dijelaskan disana bahwa ada periode pre-Islam, ALLAH
adalah nama Dewa Air yang mengairi bumi Mekkah. Sedangkan
menurut kesaksian Arkeologi yaitu Roberts Morrey, The Islamic
Invasion, Harvest Publisher, 1992 dinyatakan bahwa ALLAH preIslam adalah nama Dewa Bulan. Sedangkan menurut penulis
Stephen Van Natan, ALLAH Devine or Demonic,1995, p.72,
bahwasannya ALLAH adalah nama Dewa Matahari yang migrasi
dari Babylon ke Mekkah”.
Teguh Hindarto: “Perhatikan referensi dibawah ini:
ALLAH : Nama DEWA bangsa ARAB, yang mengairi bumi (
‘PASING OVER’ Oleh Muh. Wahyuni Nafis 1998, halaman 85)
ALLAH : Nama DEWA yang disebut-sebut suku QURAISY,
bangsa ARAB, bersama-sama dewi AL LATA dan dewi AL UZZA

(Kelengkapan Tarikh Nabi MUHAMMAD SAW, Oleh K.H
Moenawar Chalil, Jilid 1, halaman 223)
ALLAH : Nama DEWA yang disembah penduduk MEKKAH
(Agama Manusia, Kata pengantar Djohan Ef fendi, 1985, halaman
258)
ALLAH : Nama DEWA tertinggi bangsa ARAB bersama-sama
DEWI AL LATTA dan DEWI AL UZZA yang disembah sejak
dahulu kala, tertulis didalam inskripsi Arab (Keberagaman Yang
Saling Menyapa, Oleh Drs. Moh Sabri MA, 1999, halaman 70)
ALLAH : Is the name of pagan deity from Babylon; he had wife
name AL LATA, and who migrated with him, over 3500 years
period, to Mecca. Based on inscriptions found in stone, Quran and
Hadits. (Allah Devine of Demonic, by Steven van Natan, 1995, page
1)
ALLAH : Orang Kafir Quraisy menyembah dewa yang bernama
ALLAH. Bagi Islam Tuhan sesungguhnya bernama ALLAH. Lalu
orang barat menganggap umat Islam itu musrik (pagan) karena
menyembah ALLAH. Orang Islam menjelaskan bahwa yang
mereka sembah bukan AL LAH masyarakat Purba. (Konflik
Islam-Kristen, Pengantar. Deliar Noer, H. Sudarto, 1999, Halaman
162-163)
ALLAH : Diam didlm Ka’bah yang disebut Baitullah atau Rumah
ALLAH. Sebelum Islam, terdapat 360 berhala didalam dan
disekitar Ka’bah Baitullah. Disekeliling Baitullah ini terdapat
Patung AL LATA sebagai dewi musim panas, AL UZZA dewi
musim dingin, AL MANAH dewi penentu nasib, AL HUBAL ada
didalam Baitullah sebagai menantu ALLAH yaitu suami AL
MANAH. (Hadits Shahih Bukhori 1187, Bidah-bidah di Indonesia,
Oleh Drs K.H Bad ruddin Hsubky, 1994, Halaman 81)
ALLAH : Adalah suatu NAMA yang telah dikenal sebelum
Al’quran diwahyukan. (Ensiklopedia Islam, Ja karta, 1996,
Halaman 23)
ALLAH : Adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab (Kamus besar
bahasa Indonesia tahun 1996, halaman 27. Dep Pendidikan dan
Kebudayaan, Terbitan Balai Pustaka)
Dari beberapa referensi diatas jelaslah bahwa ALLAH itu dalah
suatu nama pribadi sesembahannya orang Arab sama seperti

YAHWEH yang adalah nama suatu pribadi yaitu sesembahan
umat Israel”.
Tanggapan Pdt. Budi Asali:
a) Teguh Hindarto ini memberikan kutipan dari sumber-sumber
yang berbeda yang bertentangan satu dengan yang lainnya.
b) Mengatakan bahwa kata ‘Allah’ adalah nama dewa
bertentangan dengan banyak sumber yang telah saya berikan
di atas, yang mengatakan bahwa kata ‘Allah’ berarti ‘the God’
(= sang Allah), yang jelas bukan merupakan suatu nama!
c) Kalau ‘Allah’ adalah dewa bulan / air / matahari, adalah aneh
bahwa ensiklopedi dengan kaliber seperti Encyclopedia
Britannica dan Encyclopedia Encarta bisa tidak mengetahui
hal itu.
Encyclopedia Britannica 2007:
Al-Ilat atau Allat (sang Dewi), dikenal bagi semua allah / dewa.
Ia adalah puteri atau istri, tergantung dari daerah, dari al-Lah
atau Allah (‘the God’), Tuhan dari Ka’bah di Mekah; ia juga
diberi nama dalam text2 Talmud. Al-Ilat membentuk suatu trio
bersama dengan dewi2 al-Uzza (Yang Sangat Kuat) dan Manat
(atau Manawat, ‘Nasib / Takdir’). ... Ketiga dewi disebut ‘Putri2
Allah pada jaman pra Islam di Mekah, dan mereka disebutkan
dalam Al-Quran (53:19-22). Di Arab Selatan mereka disebut
‘putri2 Il’, dan al-Ilat dan al-’Uzza disebutkan dalam prasasti
Sabaean.
d) Dan kalau berbicara tentang hubungan dengan nama dewa,
perlu diketahui bahwa kata Yunani THEOS (= God / Allah),
kata Ibrani EL (= God / Allah), dan bahkan nama Yahweh, juga
ada hubungannya dengan dewa-dewa / kekafiran.
1.

Hubungan kata Ibrani EL (= God / Allah) dengan dewa.

Unger’s Bible Dictionary: ‘Ashe'rah’ (a-she'ra). Jamak,
Asherim, seorang dewi kafir yang ditemukan dalam text
kepahlawanan agamawi Ras Shamra yang ditemukan di
Ugarit di Syria Utara (1929-1937) sebagai Asherat, ‘Nyonya
dari Laut’, dan pasangan / istri dari El. ... Tetapi Asherah
hanyalah salah satu dari manifestasi dari dewi kepala / utama
dari Asia Barat, yang sekarang dianggap sebagai istri, dulu
sebagai saudari, dari dewa Kanaan utama El.
Nelson’s Bible Dictionary: ‘Asherahs,’ (Hak 3:7) digambarkan
sebagai istri dari El (atau kadang2 Baal) dalam mitologi
Kanaan.
Unger’s Bible Dictionary: ‘Ba’al’ (ba’al). Kata Kanaan yang
umum untuk ‘tuan’. Baal adalah satu dari allah2 utama dari
dewa2 Kanaan, sekarang dikenal dengan baik dari literatur
kepahlawanan agamawi yang ditemukan di Ras Shamra
(Ugarit kuno dari Surat2 Amarna) dari 1929 sampai 1937.
Baal adalah putra dari El, bapa dari dewa2 dan kepala dari
dewa2 Kanaan, menurut tulisan2 dari Ugarit].
Nelson’s Bible Dictionary: EL. ... Dewa Kanaan yang tertinggi
adalah EL, dan anaknya adalah Baal.
Eerdmans’ Family Encyclopedia of the Bible: Baal, dewa
Kanaan. ... Baal, yang berarti ‘tuan’, merupakan gelar dari
Hadad, dewa cuaca ... Istri Baal adalah Astarte, yang juga
dikenal sebagai Anat, dewi dari cinta dan perang. Ayahnya
adalah El, kepala dari dewa2, ... Istri El adalah Asyera, ibu
dewi dan dewi laut.
2. Hubungan kata Yunani THEOS (= God / Allah) dengan
dewa.
Herman Bavinck: Dahulu dipercaya bahwa kata Yunani
THEOS
diturunkan
dari
TITHENAI,
THEEIN,
THEASTHAI. Pada saat ini beberapa ahli bahasa

menghubungkannya dengan Zeus, Dios, Jupiter, Deus, Diana,
Juno, Dio, Dieu. Ditafsirkan demikian, maka kata itu menjadi
identik dengan kata Sansekerta ‘deva’, ‘langit / surga yang
berkilau / bersinar’, dan berasal dari kata ‘div’ yang berarti
‘berkilau / bersinar’. Tetapi para ahli bahasa yang lain
menyangkal semua hubungan asal usul kata antara kata
Yunani THEOS dan kata Latin DEUS dan menghubungkan
kata THEOS itu dengan akar kata THES dalam
THESSASTHAI, yang berarti ‘menginginkan’, ‘meminta /
memohon’.
Bambang Noorsena: “Begitu juga kemiripan dalam rumpun
bahasa2 lain, seperti dewa (Sanskrit), deo (Latin), theos
(Yunani). Tapi mana ada orang Kristen yang mengatakan
bahwa Gloria in exelsis Deo sama dengan Gloria in exelsis
‘Dewa’? Tidak ada! Karena meskipun secara linguistik bisa
dilacak keserumpunan antara kata Dei, Deus dan Dewa, tetapi
secara teologis makna yang diberikan atas kata-kata yang
serumpun itu berbeda”.
3.

Hubungan Yahweh dengan dewa.
a. Hubungan Yahweh dengan Baal dan Molekh.
Kristian Sugiyarto:
“Kemungkinan penyimpangan pemahaman (miskonsepsi)
perihal Yahweh ini bahkan ada tertulis dalam Alkitab itu
sendiri. Yer. 31:32 ‘…..although I was a husband (baal)
unto them, says Jehovah.’ Jadi ayat ini menunjukkan
bahwa Yahweh mengidentifikasi pribadi-Nya sendiri
sebagai ‘baal’ sebagaimana ditemui juga pada Yes. 54:5
‘For your Maker is your husband (baal)’. Dalam I Tawrh.
12:5 dituliskan nama seorang pejuang, Bealiah (no.
konkordansi Strong 1183 berasal dari 1167-baal + 3050 –
Yah), yang artinya ‘Yah is my baal.’
Padahal pemahaman umum adalah bahwa kata baal juga
dipakai sebagai nama dewa sesembahan orang-orang

penyembah berhala. Apakah jika demikian Yahweh itu
juga tak ubahnya berhala? Namun periksalah arti kata
baal (konkordansi Strong no. 1166, 1167) yaitu ‘husband’
or ‘master’.
Kata baal bahkan dijumpai lebih mundur lagi pada Kej.
20:3 yang tertulis: ‘But Elohim came to Abimelech in a
dream by night and said to him, Behold, you are about to
die because the woman you have taken, she being married
to a husband (baal).’ Tak ayal lagi bahwa kata baal ini
menunjuk ‘husband’ atau ‘master’ (dalam hal ini
Abraham), bukan nama dewa baal. Dengan demikian kita
bisa diyakinkan bahwa kata baal dalam ayat-ayat tersebut
menunjuk pada ‘husband’ atau ‘master’, bukan Baal (no.
1168) sebagai nama berhala yang memungkinkan nama
Yahweh bisa diganti apa saja, GOD, LORD, ALLAH,
TUHAN, dst. sesuai selera Anda.
Kasus lain yang mirip seperti dalam I Samuel 12:12
tertulis: ‘ … even though Yahweh your Elohim was your
king (molech no. 4428).’ Padahal Molech nama Kepala
Dewa kaum Amonit. Sementara itu kata YHWH menurut
konkordansi Strong (no. 3068) adalah Jewish national name
of God, dan tidak ada keterangan yang menunjuk pada
nama berhala.
Informasi yang dibutuhkan kemudian adalah mana yang
lebih tua munculnya pemahaman baal sebagai ‘husband master’ dengan Baal sebagai ‘nama berhala’; dan molech
(no. 4428) sebagai ‘king’ dengan Molech (no. 4432) sebagai
nama raja dewa. Klarifikasi ini sulit dilakukan. Bukan
mustahil kata baal (‘husband-master’) yang melukiskan
karakter Yahweh justru menjadi lebih terkenal sehingga
nama Yahweh menjadi tersingkirkan dan akhirnya muncul
istilah baal yang kemudian berubah menjadi nama
berhala!”.
Tanggapan Pdt. Budi Asali:

Yer 31:32 - “bukan seperti perjanjian yang telah
Kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu Aku
memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar
dari tanah Mesir; perjanjianKu itu telah mereka ingkari,
meskipun Aku menjadi tuan (Ibrani: BAAL) yang berkuasa
atas mereka, demikianlah firman TUHAN”.
Yes 54:5 - “Sebab yang menjadi suami (Ibrani: BAAL) mu
ialah Dia yang menjadikan engkau, TUHAN semesta alam
namaNya; yang menjadi Penebusmu ialah Yang
Mahakudus, Allah Israel, Ia disebut Allah seluruh bumi”.
1Taw 12:5 - “Eluzai, Yerimot, Bealya, Semarya dan
Sefaca, orang Harufi”.
‘Bealya’ → ‘Yahweh is my Baal’ (= Yahweh adalah
Baalku).
Hos 2:15 - “Maka pada waktu itu, demikianlah firman
TUHAN, engkau akan memanggil Aku: Suamiku, dan
tidak lagi memanggil Aku: Baalku!”.
Unger’s Bible Dictionary: Artinya adalah bahwa Israel
akan masuk ke dalam hubungan dengan Allah, dalam
mana ia akan memandang kepadaNya sebagai suaminya
(Ishi) dan bukan semata2 sebagai ‘Baal’, ‘pemilik, tuan’.
The International Standard Bible Encyclopedia: BAAL ...
III. Penyembahan Baal.: - Pada jaman awal dari sejarah
Ibrani gelar ‘Baal’, atau ‘Tuhan’, diterapkan kepada Allah
nasional dari Israel.
• Kalau Kristian Sugiyarto membedakan ‘Baal’ dan ‘Baal’,
mengapa ia tidak menerapkan pembedaan seperti itu
terhadap kata ‘Allah’?
• Pada waktu kata ‘Baal’ digunakan untuk nama dari berhala
dan juga untuk Yahweh, dan pada waktu kata ‘Molekh’

digunakan untuk nama dewa maupun untuk Yahweh,
Kristian Sugiyarto mengatakan bahwa kita harus menelusuri
penggunaan yang mana yang muncul lebih dulu. Mengapa ia
tidak bersikap sama terhadap kata ‘Allah’?
b. Hubungan Yahweh dengan Yupiter, Zeus dan dewa2
dalam agama2 kuno lain.
• nama2 dewa dalam agama Yunani dan Romawi kuno.
Encyclopedia Britannica 2007 (dengan topik ‘Jupiter’):
Yupiter. Juga disebut / dipanggil Jove, Latin Iuppiter,
Iovis, atau Diespiter, dewa utama Romawi dan Italia
kuno. Seperti Zeus, dewa Yunani dengan siapa ia identik
kalau ditinjau dari ilmu asal kata (akar kata DIU,
‘terang’), Yupiter adalah dewa langit. Satu dari
julukannya yang paling kuno adalah Lucetius
(‘Pembawa Terang’).
Eerdmans’ Family Encyclopedia of the Bible: Orang2
Yunani yang pertama membawa bersama mereka suatu
kelompok baru dewa2. Dewa tertinggi mereka adalah
Zeus. ... Agama Romawi sangat berbeda. Tetapi pada
waktu orang2 Romawi mengalahkan orang2 Yunani
mereka mengambil alih semua dewa2 mereka dan
memberikan nama2 Romawi kepada mereka. Maka,
Zeus menjadi dewa Romawi Yupiter.
• Hubungan nama-nama dewa itu dengan Yahweh.
Adam Clarke (tentang Kel 3:15): ‘Ini adalah namaKu
selama-lamanya’. Nama yang dibicarakan di sini adalah
yang persis mendahuluinya, Yahweh Elohim, yang kita
terjemahkan ‘TUHAN ALLAH’, nama dengan mana
Allah telah dikenal sejak penciptaan dunia (lihat Kej
2:4), dan nama dengan mana ia dikenal di antara orang2
yang sama sampai jaman ini. Bahkan orang2 kafir
mengetahui nama dari Allah yang benar ini; dan karena

itu, dari hwhy, Yehovah, kita, mereka membentuk Jao,
Jeve, dan Jove mereka; ... Diodorus Siculus berkata,
bahwa di antara orang2 Yahudi, Musa dilaporkan telah
menerima hukum2nya dari Allah yang bernama Jao,
Iaoo, yaitu, Jeue, Jove, atau Jeve; karena dengan semua
cara ini kata hwhy, Yehovah, bisa diucapkan; dan dalam
cara ini saya telah melihatnya pada monumen2 Mesir.
R. L. Dabney: ... nama2 Allah dalam bahasa Yunani dan
Latin, Zeu~ dan Jove. ... Sekarang penggemar2 dari
ilmu perbandingan bahasa jaman modern, menurunkan
kata Zeu~ (dengan suatu perubahan dari Z kepada D
yang asal usulnya sama), dari akar kata Sansekerta, Dis,
yang arti akar katanya dianggap sebagai ‘semarak /
kemegahan’. Kepada sumber / asal usul yang sama
mereka menelusuri qeo~, Deus, Divus, Dies, &c. ...
Tetapi berkenaan dengan Zeu~ dan Jove, tidak bisakah
etymology / asal usul kata yang lain lebih
memungkinkan? (seperti yang diakui oleh sebagian ahli2
bahasa Yunani yang terbaik) bahwa Zeu~ berasal dari
Zew (ZEO), Zaw (ZAO), ‘Aku hidup’, and Zwh (ZOE),
‘kehidupan’. Lalu perhatikan kemiripan, dan bahkan
hampir merupakan suatu keidentikan, yang aneh, antara
‘Yehovah’ dan ‘Jove’. Yang terakhir, dengan ‘pater’,
membuat kata nominatif bahasa Latin ‘Yupiter’ - ‘YovPater’ - ‘bapa Jove’. Jika asal usul ini benar, maka kita
mempunyai nama Yunani dari Allah utama / tertinggi,
Zeu~, melibatkan pengertian dasar yang sama; ‘Yang
Hidup’, - sumber kehidupan yang ada dari dirinya
sendiri. Ini lebih memberi penjelasan dari mitos2 mula2
mengenai Jove, sebagai ‘Bapa dari Allah2 dan
manusia2’, dari pada pengertian utama dari akar kata
Sansekerta yang diduga.
The International Standard Bible Encyclopedia:
‘Yahweh’: Nama yang paling khusus dari Allah sebagai
Allah Israel adalah {Yahweh, suatu kombinasi dari

tetragrammaton (YHWH) dengan huruf2 hidup dari
ADONAY, ditranliterasikan sebagai Yehovah, tetapi
dibaca dengan kata Ibrani ADONAY}. Sementara baik
penurunan dan artinya telah hilang bagi kita dalam
ketidak-pastian dari asal usul pra-Biblikalnya,
kesimpulan2 berikut ini kelihatannya dibenarkan oleh
fakta2: (1) Nama ini umum bagi agama2 selain agama
Israel, menurut Friedr. Delitzsch, Hommel, Winckler,
dan Guthe (Encyclopaedia Biblica, s.v.), setelah
ditemukan pada prasasti2 Babilonia. Nama2 Amon,
Arab dan Mesir kelihatannya juga mengandungnya
(bandingkan Davidson, Old Testament Theol., 52-dst);
tetapi sementara, seperti ELOHIM, itu adalah umum
bagi agama Semitik primitif, itu menjadi nama khusus
dari israel bagi Allah.
e) Hal-hal lain yang berhubungan dengan dewa / kekafiran.
Eerdmans’ Family Encyclopedia of the Bible: Hades atau Pluto
(Dis), dewa dari orang mati.
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