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ALLAH YANG ESA 
(MoNotEiSM)

“Katakanlah, Dialah Allah yang Maha 
Esa” (QS 112:1-4).

Banyak orang mengaku bahwa Allah 
itu Esa, namun mereka  tidak menjalankan 
hidupnya sesuai keyakinannya bahwa DIA 
adalah satu-satunya ALLAH. Dia bukan 
hanya sekedar yang terbesar di antara banyak 
kekuatan lainnya.  ALLAH itu hanya SATU 
(ESA) dan Dia satu-satunya ALLAH. Dia 
ada dalam satu kategori yang isinya hanya 
DIA sendiri.  Kita mengaku bahwa Allah itu 
transenden (melampaui semua yang lain), unik 
(tidak ada yang sejenis dengan-Nya), dan 
tertinggi (mengendalikan semuanya).  Oleh 
sebab itu, kita tidak takut kepada semua 
kekuatan lainnya.  Kita menyerahkan loyalitas 
kita yang bulat, utuh, tidak terbagi kepada 
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penguasa-penguasa lain, dan hanya kepada 
ALLAH saja.

Esa, artinya, ada dengan sendiri-Nya.  
Tidak ada sekutu dengan-Nya.  Dia adalah 
menunggal.  
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ALLAH YANG ESA 1. 
MEMbErkAHi orANG-
orANG YANG bErSErAH

Apa yang dimaksud dengan Allah 
yang Esa, yang memberkahi orang-orang 
yang berserah? Segala sesuatu semestinya 
berserah hanya kepada Dia.  Sebab, segala 
hal bersumber dari Dia, oleh Dia, dan 
kembali kepada Dia.  Allah sendiri yang 
mengerjakannya tanpa bantuan mahluk lain.  

Nabi Musa : Tidak Ada Ilah Lain, 
Selain Hanya Allah saja. 

Allah menyatakan bahwa IA adalah Al-
ILAH di surga dan di bumi ini, tidak ada yang 
lain.  Taatilah IA yang tiada banding-Nya , 
sehingga akan baik keadaanmu dan  anak-
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anakmu. IA yang disembah di bumi, juga di 
surga.  Tidak ada ilah yang lain selain Allah 
saja. Kata itu terdapat dalam hukum 1 dan 2 
dari 10 Hukum Musa.  

At-Taurat, Surah Ulangan 4:32-40
32Cobalah tanyakan dari ujung langit sampai ke 
ujung langit tentang zaman dahulu, zaman yang 
telah ada sebelum engkau. Sejak Allah menciptakan 
manusia di bumi, pernahkah terjadi hal sebesar 
ini atau pernahkah terdengar hal seperti ini? 
33Pernahkah suatu bangsa mendengar suara Allah 
berfirman dari tengah-tengah api, seperti yang telah 
kaudengar, dan tetap hidup? 34Atau, pernahkah 
suatu ilah berupaya untuk mengambil baginya 
suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa lainnya 
dengan memberi berbagai cobaan, tanda ajaib, 
mukjizat, dan peperangan, serta dengan tangan 
yang kuat, kuasa yang nyata, dan kedahsyatan yang 
besar, seperti semua yang dilakukan bagimu oleh 
ALLAH, Tuhanmu, di Mesir, di depan matamu? 
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Apa yang Tuhan buat di depan matamu?
35Hal-hal itu diperlihatkan kepadamu supaya 
engkau tahu bahwa ALLAH adalah Tuhan. 
Tidak ada yang lain selain Dia. 36Dari langit 
Ia memperdengarkan suara-Nya kepadamu 
untuk mengajar engkau, sementara di bumi Ia 
memperlihatkan api-Nya yang besar, dan firman-
Nya kaudengar dari tengah-tengah api itu. 37Karena 
Ia mengasihi nenek moyangmu, maka Ia memilih 
keturunan mereka. Ia menuntun kamu keluar dari 
Mesir dengan hadirat-Nya, yaitu dengan kuasa-
Nya yang besar, 38dan menghalau dari hadapanmu 
bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat 
daripadamu, untuk membawa kamu masuk ke 
negeri mereka serta mengaruniakan negeri itu 
kepadamu sebagai milik pusaka, seperti yang terjadi 
pada hari ini. 

Apa yang Tuhan perlihatkan kepada 

dirimu hari ini?
39Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah 
dalam hatimu bahwa ALLAH adalah Tuhan yang 
ada di surga, di atas, dan yang ada di bumi, di 
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bawah. Tidak ada yang lain. 40Peganglah teguh 
ketetapan-ketetapan-Nya dan perintah-perintah-
Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini 
supaya baik keadaanmu serta keadaan anak-anakmu 
kelak, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang 
dikaruniakan ALLAH, Tuhanmu, kepadamu 
sepanjang masa.” 

Untuk saya apa?

Esa bermakna, Dia menciptakan mahkluk 
gaib dan manusia, atau yang lain-lainnya 
hanya untuk beribadah kepada-Nya, atau 
untuk mengabdikan dirinya kepada-Nya.  

Sudahkah saya berserah? Apakah saya sudah 
mengosongkan diri dan memberi diri (hati, 
pikiran, dan jasmani) kepada kalam Allah? 

Apakah saya sudah mendirikan penyerahan 
totalitas sehingga terjadi transformasi ke da-
lam qalbu/hatiku?
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Nabi Musa : ALLAH Yang Tiada 
Banding-Nya  Menuntut Pengabdi-
an Total Dari Kita dan Dari Orang-
orang Yang Kita Bina.    

Satu-satunya ALLAH, ALLAH yang 
Esa, menuntut kasihmu yang menyeluruh 
dan agar berserah, sehingga akan baik 
keadaanmu.  Bina keturunanmu untuk 
mengabdi secara total kepada ALLAH dan 
bukan kepada penguasa-penguasa yang 
lain. Inilah tanda-tanda ketaatan atau takwa 
kepada Allah: Lakukan perintah Allah dan 
menjauhi segala larangan-Nya.  

  At-Taurat, Surah Ulangan 6:1-25
1“Inilah perintah, yaitu ketetapan-ketetapan dan 
peraturan-peraturan yang kuajarkan kepadamu atas 
perintah ALLAH, Tuhanmu, untuk dilaksanakan 
di negeri yang akan kamu masuki serta duduki, 
2supaya engkau dan anak cucumu bertakwa kepada 
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ALLAH, Tuhanmu, seumur hidupmu dengan 
memegang teguh segala ketetapan serta perintah-
Nya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya 
lanjut umurmu. 3Jadi, dengarlah baik-baik, hai 
Israil! Lakukanlah semua itu dengan setia supaya 
baik keadaanmu dan supaya jumlahmu menjadi 
sangat banyak di negeri yang berlimpah susu dan 
madu, seperti yang telah dijanjikan ALLAH, Tuhan 
nenek moyangmu, kepadamu. 
4Dengarlah, hai Israil! ALLAH adalah Tuhan kita. 
ALLAH itu esa. 5Kasihilah ALLAH, Tuhanmu, 
dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, 
dan dengan segenap kekuatanmu. 6Simpanlah 
dalam hatimu perkataan-perkataan yang 
kusampaikan kepadamu pada hari ini. 7Ajarkanlah 
semua itu dengan seksama kepada anak-anakmu dan 
bicarakanlah itu ketika engkau duduk di rumahmu, 
ketika engkau dalam perjalanan, ketika engkau 
berbaring, dan ketika engkau bangun. 8Ikatkanlah 
itu sebagai tanda peringatan pada tangan dan 
dahimu, 9kemudian tuliskanlah pada tiang-tiang 
pintu rumahmu dan pada pintu-pintu gerbangmu. 
10Nanti, apabila ALLAH, Tuhanmu, telah 
membawa engkau masuk ke negeri yang 
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dijanjikan-Nya dengan bersumpah kepada nenek 
moyangmu, yaitu Ibrahim, Ishak, dan Yakub, untuk 
dikaruniakan kepadamu -- kota-kota yang besar dan 
baik yang tidak kaubangun, 11rumah-rumah yang 
penuh dengan segala sesuatu yang baik yang tidak 
kauisi, sumur-sumur yang tidak kaugali, kebun-
kebun anggur dan pohon-pohon zaitun yang tidak 
kautanam -- dan engkau makan sampai kenyang, 
12hati-hatilah, jangan sampai kaulupakan ALLAH 
yang telah membawamu keluar dari Tanah Mesir, 
dari tempat perhambaan. 
13Bertakwalah kepada ALLAH, Tuhanmu, 
beribadahlah kepada-Nya, dan bersumpahlah demi 
nama-Nya. 14Jangan ikuti ilah-ilah lain, yaitu ilah-
ilah dari bangsa-bangsa yang ada di sekelilingmu, 
15karena ALLAH, Tuhanmu, yang hadir di tengah-
tengahmu, adalah Tuhan yang tidak mau diduakan. 
Jangan sampai murka ALLAH, Tuhanmu, menyala 
atasmu sehingga engkau dipunahkan-Nya dari 
muka bumi. 
16Jangan cobai ALLAH, Tuhanmu, seperti kamu 
mencobai Dia di Masa. 17Kamu harus benar-benar 
memegang teguh perintah-perintah ALLAH, 
Tuhanmu, serta peringatan-peringatan dan 
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ketetapan-ketetapan yang disampaikan-Nya 
kepadamu. 18Lakukanlah apa yang benar dan baik 
dalam pandangan ALLAH, supaya keadaanmu 
baik dan engkau dapat memasuki serta menduduki 
negeri yang baik, yang telah dijanjikan ALLAH 
dengan bersumpah kepada nenek moyangmu 
19dengan menghalau semua musuhmu dari 
hadapanmu, seperti yang difirmankan ALLAH. 
20Apabila di kemudian hari anakmu bertanya 
kepadamu demikian, ‘Apa arti peringatan-
peringatan, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-
peraturan yang diperintahkan ALLAH, Tuhan kita, 
kepadamu?’ 21maka katakanlah kepada anakmu, 
‘Dahulu kita adalah hamba Firaun di Mesir, tetapi 
ALLAH membawa kita keluar dari Mesir dengan 
tangan yang kuat. 22Di depan mata kita, ALLAH 
mengadakan tanda-tanda ajaib serta mukjizat-
mukjizat besar yang membawa bencana bagi Mesir, 
bagi Firaun, dan bagi seisi istananya. 23Lalu Ia 
mengeluarkan kita dari sana, membawa kita masuk 
ke sini, dan mengaruniakan kepada kita negeri 
ini, seperti yang telah dijanjikan-Nya dengan 
bersumpah kepada nenek moyang kita. 24ALLAH 
memerintahkan agar kita melaksanakan segala 
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ketetapan ini dengan bertakwa kepada ALLAH, 
Tuhan kita, supaya keadaan kita senantiasa baik dan 
supaya kita tetap hidup seperti pada hari ini. 25Kita 
akan dinyatakan benar jika kita melakukan dengan 
setia segala perintah itu di hadapan ALLAH, Tuhan 
kita, seperti yang diperintahkan-Nya kepada kita.’” 
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PENciPtA YANG 2. 
tiADA bANDiNG-NYA  
MENUNtUt PENGAbDiAN 
kitA  

Kreativitas utama atas segala sesuatu 
adalah dari Allah. Allah adalah kecerdasan 
utama dan akal yang abadi.  Dan akal kedua 
adalah akal manusia, yang tidak abadi.  Sebab 
itulah, manusia wajib tunduk dan patuh 
kepada Allah.  

Nabi Musa : Sang Pencipta Menun-
tut Pengabdian yang Hanya Ditu-
jukan Kepada-Nya.  

Allah satu-satu-Nya. Allah yang Esa itu 
unik, berarti berada dalam sebuah kategori 
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tersendiri terpisah dari segala yang lain.  Ia 
menuntut umat-Nya untuk khusus hanya 
menyembah Dia saja.  Para pesaing ALLAH 
(ilah-ilah) sebenarnya adalah ‘bukan-ilah’ dan 
mereka tidak efektif (tidak menghasilkan/
tidak bisa memberikan apa yang diharapkan). 
Inilah tujuan penciptaan Allah atas makhluk-
Nya, yakni, beribadah hanya kepada Allah 
saja.  Di antaranya ada makhluk-makhluk 
gaib seperti malaikat dan benda-benda gaib 
lain.  Mereka semua tunduk kepada Allah 
swt.  Manusia dan golongannya tunduk 
kepada Allah swt. Langit dan bumi serta 
isinya tunduk kepada-Nya.  

 At-Taurat, Surah Ulangan 32:1-22
1“Perhatikanlah, hai langit, aku hendak berkata-
kata. 

Dengarlah, hai bumi, ucapan mulutku. 
2Biarlah pengajaranku menitik bagai hujan 



16 | Allah yang Esa 

dan perkataanku menetes bagai embun, 

bagai hujan rintik-rintik ke atas rumput muda, 

bagai hujan lebat ke atas tumbuh-tumbuhan. 
3Aku hendak memasyhurkan nama ALLAH. 

Nyatakanlah keagungan Tuhan kita! 
4Gunung Batu yang sempurna pekerjaan-Nya 

karena adil segala jalan-Nya. 

Tuhan yang setia, tanpa kecurangan. 

Ia adil dan benar. 
5Mereka berlaku busuk terhadap Dia. 

Karena noda mereka, mereka bukan lagi anak-anak-
Nya, 

suatu generasi yang bengkok dan belat-belit. 
6Begitukah balasanmu terhadap ALLAH, 

hai bangsa yang bodoh dan tidak bijak? 

Bukankah Ia Bapamu yang menebus engkau, 

yang menjadikan dan mengokohkan engkau? 
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7Ingatlah zaman dahulu, 

perhatikanlah tahun-tahun angkatan yang lalu. 

Tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia akan 
memberitahukannya kepadamu; 

kepada para tua-tuamu, maka mereka akan 
mengatakannya kepadamu. 
8Ketika Yang Mahatinggi membagi-bagikan milik 
pusaka kepada bangsa-bangsa, 

ketika Ia memisah-misahkan bani Adam, 

Ia menetapkan daerah bangsa-bangsa 

menurut jumlah bani Israil. 
9Tetapi bagian ALLAH adalah umat-Nya, 

Yakub adalah bagian milik pusaka-Nya. 
10Didapati-Nya dia di daerah padang belantara, 

di gurun yang tandus, tempat binatang mengaum. 

Dikelilingi-Nya dia, diperhatikan-Nya, 

dan dijaga-Nya seperti apa yang disayangi-Nya. 
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11Bagai rajawali mengguncang-guncangkan 
sarangnya, 

melayang-layang di atas anak-anaknya, 

mengembangkan sayapnya, mengambil mereka, 

dan membawa mereka di atas sayapnya, 
12demikianlah ALLAH sendiri menuntun dia 

dan tidak ada ilah asing menyertai dia. 
13Dibuat-Nya dia menunggangi tempat-tempat 
tinggi di bumi, 

sehingga ia menikmati hasil ladang. 

Dibuat-Nya dia mengisap madu dari bukit batu, 

dan minyak dari gunung batu yang keras, 
14dadih dari kawanan sapi dan susu dari kawanan 
kambing domba, 

dengan lemak anak-anak domba; 

domba-domba jantan muda dari Basan dan 
kambing-kambing jantan, 

dengan gandum yang terbaik; 
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juga dari buah anggur yang diperas kauminum air 
anggur. 
15Yesyurun menjadi gemuk dan menendang ke 
belakang. 

Engkau menjadi gemuk, besar, dan tambun! 

Ia meninggalkan Allah yang telah menjadikannya 

dan menghina Gunung Batu sumber 
keselamatannya. 
16Mereka menggusarkan Dia dengan ilah-ilah asing, 

mereka membangkitkan murka-Nya dengan dewa-
dewa kekejian. 
17Mereka mempersembahkan kurban kepada setan-
setan, bukan Tuhan; 

kepada dewa-dewa yang tidak mereka kenal, 

dewa-dewa baru yang belum lama muncul, 

yang tak ditakuti oleh nenek moyangmu. 
18Engkau mengabaikan Gunung Batu yang 
menciptakanmu, 

dan engkau melupakan Allah yang menjadikanmu. 
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19ALLAH melihat hal itu dan menolak mereka, 

sebab murka-Nya telah dibangkitkan oleh anak-
anak-Nya baik lelaki maupun perempuan. 
20Firman-Nya, ‘Aku akan menyembunyikan 
hadirat-Ku dari mereka. 

Aku akan melihat bagaimana kesudahan mereka, 

karena mereka itu angkatan yang serong, 

anak-anak yang tidak setia. 
21Mereka menggusarkan Aku karena menduakan 
Aku dengan yang bukan Tuhan, 

mereka membangkitkan murka-Ku dengan berhala 
mereka. 

Sebab itu Aku akan menggusarkan mereka dengan 
yang bukan umat, 

Aku akan membangkitkan amarah mereka dengan 
bangsa yang bodoh. 
22Dalam murka-Ku api tersulut, 

menyala-nyala sampai ke alam kubur yang 
terbawah. 
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Bumi dan hasilnya dilalapnya, 

dan dasar-dasar gunung dihanguskannya. 

  At-Taurat, Surah Ulangan 32:36-47
36ALLAH akan membela perkara umat-Nya 

dan berbelaskasihan kepada hamba-hamba-Nya, 

apabila dilihat-Nya kekuatan mereka lenyap 

dan tidak ada yang tersisa, baik orang kurungan 
maupun orang merdeka. 
37Ia akan berfirman, ‘Di manakah dewa-dewa 
mereka, 

gunung batu tempat mereka berlindung, 
38yang memakan lemak kurban sembelihan mereka 

dan meminum anggur persembahan minuman 
mereka? 

Biarlah mereka bangkit menolong kamu, 

biarlah mereka menjadi tempat persembunyian 
bagimu. 
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39Ketahuilah sekarang, sesungguhnya Aku 
sendirilah Dia. 

Tidak ada Tuhan di samping-Ku. 

Akulah yang mematikan, Aku pulalah yang 
menghidupkan. 

Aku meremukkan, dan Aku menyembuhkan. 

Tidak ada yang dapat melepaskan sesuatu dari 
tangan-Ku. 
40Sesungguhnya, Kuangkat tangan-Ku ke langit 

dan berfirman: Demi Aku yang hidup untuk 
selama-lamanya! 
41Jika Aku mengasah pedang-Ku yang berkilat-kilat, 

dan tangan-Ku memegang penghukuman, 

maka Aku akan menuntut balas atas lawan-lawan-
Ku 

dan mengganjar orang-orang yang membenci Aku. 
42Aku akan membuat anak-anak panah-Ku mabuk 
darah, 

sementara pedang-Ku memakan daging: 
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darah orang-orang yang terbunuh dan orang-orang 
yang ditawan, 

dari kepala-kepala para pemimpin musuh.’ 
43Hai bangsa-bangsa, bersorak-sorailah bersama 
umat-Nya, 

karena Ia akan membalaskan darah hamba-hamba-
Nya 

dan menuntut balas atas lawan-lawan-Nya. 

Ia akan mengadakan pendamaian bagi tanah-Nya 
dan umat-Nya.” 
44Kemudian Musa beserta Yusak bin Nun datang 
untuk memperdengarkan segala perkataan nyanyian 
itu kepada bangsa itu. 
45Setelah Musa selesai memperdengarkan 
segala perkataan itu kepada semua orang Israil, 
46berkatalah ia kepada mereka, “Taruhlah di hatimu 
segala perkataan yang kusampaikan kepadamu 
pada hari ini. Perintahkanlah anak-anakmu untuk 
melakukan segala perkataan hukum Taurat ini 
dengan setia, 47karena perkataan ini bukanlah 
perkataan yang sia-sia bagimu, melainkan 
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kehidupanmu. Dengan perkataan ini umurmu 
akan lanjut di tanah yang akan kamu miliki setelah 
menyeberangi Sungai Yordan.” 

Sudahkah turun kepadamu isu hukum Taurat 

itu di hatimu?



Sembahlah Hanya Sang Pencipta | 25 

SEMbAHLAH HANYA 3. 
SANG PENciPtA YANG 
tiADA bANDiNG-NYA 
(tAUHiD rUbUbiAH)

Nabi Daud: Sembahlah DIA Yang 
Tiada Banding-Nya, Al-Khalik, 
Hakim dan Tuhan.    

Semua ilah lain itu bukanlah illahi 
sebenarnya.  Keagungan dan kemegahan 
dari semua bangsa adalah milik-Nya Sendiri. 
Sebab itu, hakim selain Allah relatif, karena 
itu, figur lain tidak pantas untuk menjadi 
Hakim yang Adil.
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  Az-Zabur 96
1Nyanyikanlah bagi ALLAH nyanyian yang baru, 

menyanyilah bagi ALLAH, hai seluruh bumi! 
2Menyanyilah bagi ALLAH, pujilah nama-Nya! 

Beritakanlah kabar baik tentang keselamatan-Nya 
dari hari ke hari. 
3Masyhurkanlah kemuliaan-Nya di antara bangsa-
bangsa, 

dan perbuatan-perbuatan-Nya yang ajaib di antara 
suku-suku bangsa. 
4Karena mahabesar ALLAH dan sangat layak 
dipuji. 

Ia layak dikagumi lebih daripada segala ilah. 
5Karena semua ilah yang disembah oleh bangsa-
bangsa adalah berhala, 

tetapi ALLAH, Dialah yang menjadikan langit. 
6Keagungan dan kemegahan ada di hadirat-Nya, 

kekuatan dan kemuliaan ada di tempat suci-Nya. 
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7Hai kaum-kaum dari bangsa-bangsa, 
persembahkanlah bagi ALLAH, 

persembahkanlah bagi ALLAH kemuliaan dan 
kekuatan. 
8Persembahkanlah bagi ALLAH kemuliaan nama-
Nya, 

bawalah persembahan dan masuklah ke pelataran-
Nya! 
9Sembahlah ALLAH dalam pakaian kesucian, 

gemetarlah di hadapan-Nya, hai seluruh bumi! 
10Katakanlah di antara bangsa-bangsa, TUHAN 
memerintah sebagai Raja! 

Ya, dunia tegak dan tidak bergoyang; 

Ia akan menghakimi suku-suku bangsa dengan adil. 
11Biarlah langit bersukacita dan bumi bergembira, 

biarlah laut bergemuruh dengan segala yang diam 
di dalamnya, 
12biarlah padang bersukaria dengan segala yang ada 
di dalamnya. 
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Semua pohon di hutan akan bernyanyi 
13di hadirat ALLAH, karena Ia datang, 

Ia datang untuk menghakimi bumi. 

Ia akan menghakimi dunia ini dengan keadilan, 

dan bangsa-bangsa dengan kebenaran-Nya. 

Nabi Nehemia: Tinggikan Pencipta 
Satu-satuNya, ALLAH yang Esa.      

Dia Pencipta Surga dan bumi. Yang Maha 
Agung sangat berbeda dari semua mahkluk 
yang lain.  Dia adalah Pencipta kuasa-kuasa 
yang tak terlihat mata. Segala bala tentara 
surga menyembah DIA sebagai satu-satunya 
Raja. Allah it yang tertinggi, karena makhluk 
ciptaan-Nya berada di bawanya, rendah. Dia 
berkuasa atas mereka.  
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At-Taurat, Surah Nehemia 9:5-6
5Lalu beberapa orang Lewi, yaitu Yesua, Kadmiel, 
Bani, Hasabneya, Serebya, Hodia, Sebanya, dan 
Petahya berkata, “Bangunlah, pujilah ALLAH, 
Tuhanmu, dari kekal sampai kekal! Segala puji 
bagi nama-Mu yang mulia, yang ditinggikan 
mengatasi segala puji dan hormat.” 6”Engkaulah 
ALLAH, Engkau saja! Engkau telah menjadikan 
langit, bahkan langit di atas segala langit, dengan 
segala penghuninya, bumi dengan segala yang 
ada di atasnya, dan laut dengan segala yang ada 
di dalamnya. Engkau memelihara semuanya, dan 
benda-benda langit pun menyembah Engkau.

Nabi Nehemiah: Sembahlah Al-
lah yang Maha Penyayang, yang 
Mengampuni Pemberontakan kita.  

Umat ALLAH  berulangkali  melawan 
ALLAH yang memberikan kehidupan. 
Manusia doif.  Mereka tidak mentaati dan 
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malah melayani ilah-ilah/berhala serta 
tunduk kepada penguasa-penguasa lain.  
Namun ALLAH mengampuni barangsiapa 
yang tunduk kepadaNya dan mohon 
pertolongan-Nya. Hanya satu-satunya 
Dia yang memiliki sifat sempurna dalam 
pengasihan-Nya. 

 At-Taurat, Surah Nehemia 9:13-21
13Engkau hadir di atas Gunung Sinai dan berfirman 
kepada mereka dari langit. Kauberi mereka 
peraturan-peraturan yang adil, hukum-hukum 
yang benar, serta ketetapan-ketetapan dan perintah-
perintah yang baik. 14Engkau memberitahukan 
kepada mereka hari Sabat-Mu yang suci, dan 
Kauberi mereka perintah-perintah, ketetapan-
ketetapan, dan hukum dengan perantaraan Musa, 
hamba-Mu. 15Engkau memberikan pula kepada 
mereka roti dari langit sebagai pengusir lapar, dan 
Engkau memancarkan air dari bukit batu sebagai 
penawar haus. Engkau menyuruh mereka masuk 
menduduki negeri yang telah Kaujanjikan dengan 
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bersumpah untuk dikaruniakan kepada mereka. 
16Tetapi mereka, nenek moyang kami itu, bertindak 
angkuh, mengeraskan hati, dan tidak mau 
mendengarkan perintah-perintah-Mu. 17Mereka 
tidak mau taat dan tidak mengingat perbuatan-
perbuatan ajaib yang telah Kaubuat di antara 
mereka. Mereka mengeraskan hati, dan dalam 
kedurhakaan mereka mengangkat seorang pemimpin 
untuk kembali ke perhambaan. Namun, Engkau 
adalah Tuhan yang pengampun, pengasih dan 
penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih, 
sehingga Engkau tidak meninggalkan mereka. 
18Bahkan ketika mereka membuat anak lembu 
tuangan lalu berkata, ‘Inilah Tuhanmu, yang 
menuntunmu keluar dari Mesir,’ dan ketika mereka 
menghujah Engkau sedemikian parahnya, 
19Engkau tidak meninggalkan mereka di padang 
belantara karena kasih sayang-Mu yang besar. 
Tiang awan tidak meninggalkan mereka pada siang 
hari untuk memimpin mereka di jalan, demikian 
juga tiang api pada malam hari untuk menerangi 
jalan yang harus mereka tempuh. 20Engkau 
mengaruniakan Ruh-Mu yang baik untuk mengajar 
mereka. Manna-Mu tidak Kautahan dari mulut 
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mereka dan Engkau memberi mereka air sebagai 
penawar haus. 21Empat puluh tahun lamanya 
Engkau mencukupi kebutuhan mereka di padang 
belantara. Mereka tidak kekurangan sesuatu pun. 
Pakaian mereka tidak usang, dan kaki mereka tidak 
bengkak.

At-Taurat, Surah Nehemia 9:29-31
29Engkau memperingatkan mereka agar mereka 
berbalik kepada hukum-Mu. Tetapi mereka 
bertindak angkuh dan tidak mau mendengarkan 
perintah-perintah-Mu. Mereka berdosa menentang 
peraturan-peraturan-Mu, padahal orang yang 
melakukannya akan hidup karenanya. Mereka 
membalikkan punggung tanda membangkang, 
mengeraskan hati dan tidak mau mendengar. 
30Bertahun-tahun lamanya Engkau sabar terhadap 
mereka. Engkau memperingatkan mereka oleh Ruh-
Mu, dengan perantaraan para nabi-Mu, tetapi 
mereka tidak mau mendengar. Sebab itu Engkau 
menyerahkan mereka ke dalam tangan bangsa-
bangsa segala negeri. 31Namun, karena kasih 
sayang-Mu yang besar Engkau tidak menghabisi 
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mereka dan tidak meninggalkan mereka, sebab 
Engkaulah Tuhan yang pengasih dan penyayang. 
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ALLAH SAtU-SAtUNYA 4. 
rAjA YANG MENGAtASi 
SYAitAN, DAN 
PELiNDUNG UMAt-NYA 

Nabi Yesaya : Allah Akan Meng-
hancurkan Syaitan.     

Allah pemenang dalam memerangi 
Syaitan.  Ia akan melindungi umat-Nya dari 
segala kuasa kegelapan, sehingga mereka 
akan berbuah.  Dialah Raja yang menguasai 
segala kerajaan di langit dan di bumi, sebagi 
Penguasa dan Raja atas segala Raja.  Dia 
Pelindung yang sebaik-baik Pelindung.  Allah 
menguasai segala mahkuluk gaib.  
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Surah Yesaya 27:1-6
1Pada waktu itu ALLAH akan menjatukan 
hukuman 

dengan pedang-Nya yang keras, besar, dan kuat 

atas Lewiatan, ular yang meluncur, 

atas Lewiatan, ular yang melingkar, 

dan Ia akan membunuh naga yang di laut. 
2Pada waktu itu akan dikatakan: 

Bernyanyilah tentang kebun anggur yang indah! 
3Aku, ALLAH, penjaganya. 

Aku menyiraminya setiap saat. 

Aku menjaganya siang dan malam 

supaya tidak ada yang mengusiknya. 
4Tidak ada murka pada-Ku. 

Sekiranya ada duri dan onak, 

Aku akan maju membasminya, 

Aku akan membakarnya sekaligus. 
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5Kalau tidak mau begitu, biarlah mereka mencari 
perlindungan pada-Ku, 

biarlah mereka mengadakan perdamaian dengan-
Ku, 

ya, biarlah mereka mengadakan perdamaian 
dengan-Ku. 
6Pada masa yang akan datang Yakub akan berakar, 

Israil akan berbunga dan bertunas. 

Mereka akan memenuhi permukaan bumi dengan 
buah. 
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Nabi Daud: Allah Maha Tinggi, 
Mengalahkan Syaitan.    

ALLAH adalah yang Maha Tinggi 
di atas semuanya.  IA mengatasi semua 
kekuatan kuasa gelap.  Dia adalah Pelindung 
umat-Nya. Dia sumber kekuatan untuk 
mengalahkan segala yang ada di bawa 
kekuasaan-Nya.

Az-Zabur 74:12-17
12Tetapi Allah adalah Rajaku sejak zaman dahulu. 

Ia melakukan penyelamatan di atas muka bumi. 
13Dengan kekuatan-Mu Engkau telah membelah 
laut. 

Engkau menghancurkan kepala naga-naga di 
permukaan air. 
14Engkau meremukkan kepala-kepala Lewiatan, 

dan memberikan dagingnya menjadi makanan bagi 
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makhluk-makhluk di padang belantara. 
15Engkaulah yang membuka mata air dan anak-anak 
sungai. 

Engkau mengeringkan sungai-sungai yang besar. 
16Milik-Mulah siang dan milik-Mulah malam, 

Engkaulah yang menjadikan benda penerang dan 
matahari. 
17Engkau menetapkan semua batas bumi, 

Engkau membuat musim panas dan musim dingin. 

Nabi Daud: Keunikan ALLAH 
yang Transenden atas Ciptaan. 

Tidak ada yang bisa menandingi 
Kemahatinggian ALLAH atas semua 
ciptaan-Nya.  IA mengatasi semua bala 
tentara sorga yang mengelilingi-Nya sebagai 
Raja.  Dia memerintah dengan keadilan 
dan pemerintahan-Nya berlangsung kekal 
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mengatasi semua yang lain.  IA memerintah 
atas semua ciptaan-Nya, diantarai oleh 
seorang Raja, Mesias/Al-Masih yang disebut 
keturunan Daud yang diutus oleh Allah.  

Az-Zabur 89:2-30
2Aku hendak menyanyi tentang kasih abadi-Mu, ya 
ALLAH, untuk selama-lamanya, 

dengan mulutku aku hendak memaklumkan 
kesetiaanmu dari zaman ke zaman. 
3Sesungguhnya aku berkata, Kasih abadi-Mu teguh 
selama-lamanya, 

kesetiaan-Mu Kautetapkan di langit.
4Aku telah membuat suatu perjanjian dengan orang 
pilihan-Ku, 

Aku telah bersumpah kepada hamba-Ku Daud, 
5Aku akan menetapkan keturunanmu untuk selama-
lamanya, 

serta membangun takhta kerajaanmu turun-
temurun. S e l a 
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6Ya ALLAH, langit akan memuji keajaiban-
keajaiban-Mu, 

serta kesetiaan-Mu dalam jemaah orang suci. 

7Karena siapakah di langit dapat dibandingkan 
dengan ALLAH? 

Siapakah di antara makhluk-makhluk ilahi dapat 
disamakan dengan ALLAH? 
8Dialah Allah, yang dahsyat di kalangan orang suci, 

dan dikagumi melebihi segala yang ada di sekeliling-
Nya. 
9Ya ALLAH, Tuhan semesta alam, 

siapakah seperti Engkau? Engkau kuat, ya ALLAH, 

dan kesetiaan-Mu mengelilingi-Mu. 
10Engkaulah yang memerintah gelora laut. 

Apabila gelombangnya naik, Engkaulah yang 
meneduhkannya. 
11Engkau meremukkan Rahab seperti seorang yang 
dibunuh, 
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Engkau mencerai-beraikan musuh-musuh-Mu 
dengan lengan-Mu yang perkasa. 
12Langit adalah milik-Mu, dan bumi pun milik-Mu. 

Engkaulah yang mendirikan dunia dan segala 
isinya. 
13Utara dan selatan, Engkaulah yang 
menciptakannya, 

Gunung Tabor dan Hermon pun bersorak-sorai 
memuji nama-Mu. 
14Lengan-Mu adalah lengan yang perkasa, 

tangan-Mu kuat serta ditinggikan. 
15Kebenaran dan keadilan adalah dasar arasy-Mu, 

kasih abadi dan kesetiaan nyata dalam segala 
tindakan-Mu. 
16Berbahagialah umat yang tahu bersorak-sorai, 

yang berjalan dalam cahaya wajah-Mu, ya ALLAH! 
17Dalam nama-Mulah mereka bergembira sepanjang 
hari, 

dan dalam kebenaran-Mu mereka ditinggikan. 
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18Engkaulah kemuliaan kekuatan mereka, 

dan oleh keridaan-Mulah kami berjaya. 
19Perisai kami adalah milik ALLAH, 

raja kami milik Yang Mahakudus, Tuhan yang 
disembah Israil. 
20Pada waktu itu, dalam suatu penglihatan Engkau 
berfirman 

kepada orang-orang saleh-Mu, demikian, 

Aku telah memberi pertolongan kepada seorang 
kesatria, 

Aku telah meninggikan seorang yang terpilih dari 
bangsa itu. 
21Aku telah mendapati Daud, hamba-Ku, 

dan Aku telah melantiknya dengan minyak 
upacara-Ku yang suci. 
22Tangan-Ku akan tetap menegakkannya, 

dan lengan-Ku akan menguatkannya. 
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23Musuh tidak akan berhasil mengecohnya, 

orang jahat tidak akan dapat menindasnya. 
24Aku akan menghancurkan lawan-lawannya di 
hadapannya, 

dan menghantam semua yang membencinya. 
25Kesetiaan-Ku dan kasih abadi-Ku akan 
menyertainya, 

dan karena nama-Ku, ia akan berjaya. 
26Aku akan meletakkan tangannya pada laut, 

dan tangan kanannya pada sungai-sungai. 
27Ia akan berseru kepada-Ku, Engkaulah Bapaku, 

Tuhanku, dan gunung batu keselamatanku! 
28Aku pun akan mengangkatnya menjadi yang 
utama, 

yang tertinggi atas raja-raja di bumi. 
29Untuk selama-lamanya Aku akan memelihara 
kasih abadi-Ku baginya, 

dan perjanjian-Ku dengannya akan tetap teguh. 
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30Aku akan membuat keturunannya kekal selama-
lamanya, dan takhta kerajaannya seumur langit. 
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kUASA-NYA tAk 5. 
tErtANDiNGi, bAGi 
UMAt-NYA (MAHA 
kUASA)

Nabi Musa : Allah sebagai Pejuang 
yang Tiada Bandingnya, Yang 
Mengasihi umat-Nya.  

Allah adalah Pemenang Tertinggi 
mengatasi semuanya, menunjukkan kasih dan 
rahmat-Nya yang abadi dan kecintaan bagi 
umat-Nya. 

At-Taurat, Surah Keluaran 15:1-18
1Kemudian Musa dan bani Israil melantunkan 
nyanyian ini bagi ALLAH, yang demikian 
bunyinya, 
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“Menyanyilah bagi ALLAH 

karena Ia tinggi mulia, 

kuda dan penunggangnya 

dicampakkan-Nya ke dalam laut. 
2ALLAH itu kekuatanku dan puji-pujianku, 

Ia telah menjadi keselamatanku. 

Dialah Tuhanku, aku hendak memuji Dia, 

Dia Tuhan ayahku, aku hendak meninggikan Dia. 
3ALLAH itu pejuang, 

ALLAH, itulah nama-Nya. 
4Kereta Firaun dan pasukannya 

dibuang-Nya ke dalam laut. 

Para perwira pilihannya pun dibenamkan 

ke dalam Laut Merah. 
5Samudera meliputi mereka, 

mereka tenggelam ke air yang dalam seperti batu. 
6Tangan kanan-Mu, ya ALLAH, mulia dalam 
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kekuatan, 

tangan kanan-Mu, ya ALLAH, menghancurkan 
musuh. 
7Dengan keagungan-Mu yang besar 

Engkau menjatuhkan orang yang bangkit melawan 
Engkau. 

Engkau melepaskan murka-Mu yang menyala-
nyala, 

yang memakan habis mereka seperti tunggul jerami. 
8Oleh napas hidung-Mu air naik bertimbun-
timbun. 

Aliran air berdiri seperti suatu bendungan, 

sedang air yang dalam membeku di tengah-tengah 
laut. 

9Kata musuh, ‘Aku mau mengejar, 

aku mau menyusul, aku mau membagi-bagi 
jarahan. 

Nafsuku akan kupuaskan atas mereka 
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dan aku mau menghunus pedangku. 

Tanganku akan membinasakan mereka!’ 
10Engkau meniup dengan angin-Mu, 

dan laut pun meliputi mereka. 

Mereka tenggelam seperti timah 

dalam air yang besar. 
11Siapakah seperti Engkau di antara para ilah, ya 
ALLAH? 

Siapakah seperti Engkau, 

mulia dalam kesucian, 

dahsyat puji-pujian-Nya, 

wahai Engkau pembuat keajaiban? 

12Engkau mengulurkan tangan kanan-Mu, 

maka bumi pun menelan mereka. 
13Dengan kasih abadi-Mu Engkau memimpin 

umat yang telah Kautebus. 
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Dengan kekuatan-Mu Engkau membimbingnya 

ke tempat kediaman-Mu yang suci. 
14Bangsa-bangsa mendengarnya dan gemetar, 

rasa sakit bagai perempuan bersalin mencekam 
penduduk Tanah Filistin. 
15Pada waktu itu para kepala kaum Edom 
terguncang, 

kegentaran mencekam orang-orang yang berkuasa 
di Moab, 

seluruh penduduk Kanaan cemas. 
16Kengerian dan ketakutan melanda mereka. 

Karena kebesaran kuasa-Mu, mereka bungkam 
seperti batu, 

sampai umat-Mu menyeberang, ya ALLAH, 

sampai umat yang Kauperoleh itu menyeberang. 
17Engkau akan membawa mereka masuk dan 
menanam mereka di gunung pusaka-Mu, 

di tempat yang telah Kaujadikan sebagai tempat 
tinggal-Mu, ya ALLAH, 
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di tempat suci yang telah didirikan oleh tangan-Mu, 
ya Tuhan. 
18ALLAH bertakhta untuk seterusnya dan selama-
lamanya.” 

Nabi Daud: Tak Tertandingi 
Kekuasaan-Nya, bagi Umat-Nya. 

Dia Maha Kuasa dan berotoritas atas 
segalanya.  Allah sanggup melakukan apa 
saja yang dikehendaki-Nya dan apa saja yang 
dipikirkan-Nya.

At-Taurat, 2 Samuil 7:18-24
18Kemudian masuklah Raja Daud. Ia bersimpuh 
di hadirat ALLAH dan berkata, “Ya ALLAH, ya 
Rabbi, siapakah gerangan aku ini dan siapakah 
gerangan keluargaku, sehingga Engkau telah 
membawa aku sejauh ini? 19Bahkan ternyata hal ini 
pun masih kecil di mata-Mu, ya ALLAH, ya Rabbi, 
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karena Engkau telah berfirman pula mengenai 
keluarga hamba-Mu ini tentang masa yang masih 
jauh di depan. Inilah perjanjian bagi umat manusia, 
ya ALLAH, ya Rabbi. 
20Entah apa lagi yang dapat disampaikan oleh Daud 
kepada-Mu, karena Engkau mengenal hamba-Mu 
ini, ya ALLAH, ya Rabbi. 21Oleh karena firman-
Mu dan menurut kehendak-Mu sendirilah Engkau 
telah melakukan segala perkara yang besar ini dan 
memberitahukannya kepada hamba-Mu ini. 
22Sebab itu, mahabesar Engkau, ya ALLAH, ya 
Rabbi, karena tidak ada yang seperti Engkau. Tidak 
ada Tuhan selain Engkau, menurut segala sesuatu 
yang kami dengar dengan telinga kami. 23Bangsa 
manakah di bumi ini seperti umat-Mu Israil -- satu-
satunya bangsa yang ditebus oleh Tuhannya untuk 
menjadi umat-Nya? Engkau menegakkan nama 
bagi-Mu dengan melakukan hal-hal yang besar bagi 
mereka dan hal-hal yang dahsyat di negeri-Mu, di 
hadapan umat yang Kautebus bagi diri-Mu dari 
Mesir, dari bangsa-bangsa serta dewa-dewanya. 



52 | Allah yang Esa 

24Engkau telah mengokohkan umat-Mu Israil bagi 
diri-Mu sendiri untuk menjadi umat-Mu sampai 
selama-lamanya dan Engkau, ya ALLAH, menjadi 
Tuhan mereka.

Nabi Yesaya: Pencipta Maha Kuasa 
Yang Tiada Banding-Nya Mengata-
si Bangsa-bangsa dan Ilah-ilah/Ber-
hala, dan Penyelamat Umat-Nya. 

Surah Yesaya 40:10-31
10Lihat, ALLAH Taala datang dengan kekuatan, 

dan dengan tangan-Nya Ia akan berkuasa. 

Lihat, pahala-Nya dibawa-Nya serta, 

dan ganjaran-Nya ada di hadapan-Nya. 
11Ia menggembalakan kawanan domba-Nya seperti 
seorang gembala. 

Ia mengumpulkan anak-anak domba dalam tangan-
Nya 
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dan menggendong mereka di dada-Nya. 

Ia akan membimbing dengan lembut induk-induk 
domba yang menyusui. 
12Siapakah yang menyukat air di telapak tangannya 

yang mengukur langit dengan jengkal, 

yang memuat debu tanah dalam takaran, 

yang menimbang gunung-gunung dengan 
timbangan 

dan bukit-bukit dengan neraca? 
13Siapakah yang dapat mengatur Ruh ALLAH, 

atau mengarahkan-Nya sebagai penasihat-Nya? 

14Kepada siapakah Ia minta nasihat untuk mendapat 
pemahaman 

dan siapakah yang mengajarkan kepada-Nya jalan 
keadilan? 

Siapakah yang mengajarkan kepada-Nya 
pengetahuan 
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dan memberitahukan kepada-Nya jalan pengertian? 
15Sesungguhnya, bangsa-bangsa seperti setitik air 
dalam timba 

dan dianggap seperti debu pada neraca. 

Sesungguhnya, Ia mengangkat pulau-pulau 

seperti debu halus. 
16Libanon tidak cukup untuk dijadikan kayu bakar 

dan binatang-binatangnya tidak cukup untuk 
dijadikan kurban bakaran. 
17Segala bangsa seperti tidak ada di hadapan-Nya, 

mereka dianggap-Nya hampa dan sia-sia. 
8Dengan siapakah kamu hendak menyamakan 
Allah? 

Dengan sosok apakah kamu hendak membandingkan 
Dia? 
19Patung ukiran? Tukang besi menuangnya, 

lalu pandai emas menyalutnya dengan emas 

dan membuat rantai-rantai perak untuknya. 
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20Orang yang terlalu miskin untuk memberikan 
persembahan semacam itu 

memilih kayu yang tidak lekas lapuk. 

Dicarinya tukang yang ahli 

untuk menegakkan patung ukiran yang tidak akan 
goyah. 
21Tidakkah kamu tahu? 

Tidakkah kamu dengar? 

Tidakkah diberitahukan kepadamu sejak semula? 

Tidakkah kamu mengerti sejak bumi diletakkan 
dasarnya? 
22Dialah yang bertakhta di atas bulatan bumi, 

yang penduduknya seperti belalang. 

Dialah yang membentangkan langit seperti tirai 

dan merentangkannya seperti kemah kediaman. 
23Dialah yang meniadakan para penguasa 

dan yang membuat para hakim di bumi seperti sia-
sia saja. 
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24Belum lama mereka ditanam, 

belum lama mereka ditabur, 

belum lama batangnya berakar di tanah, 

Ia pun mengembus mereka sehingga mereka layu 

dan diterbangkan badai seperti tunggul jerami. 
25Dengan siapakah kamu hendak menyamakan Aku 

sehingga Aku sejajar dengannya? demikianlah 
firman Yang Mahasuci. 
26Layangkanlah pandang ke langit 

dan lihatlah: siapakah yang menciptakan benda-
benda itu? 

Dialah yang mengeluarkan benda-benda angkasa 
menurut jumlahnya 

dan menyebutkan nama semuanya. 

Karena besar keperkasaan-Nya dan hebat kuasa-
Nya, 

tidak ada satu pun yang hilang. 
27Mengapa engkau berkata begini, hai Yakub, 
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dan berbicara begini, hai Israil, 

Jalan hidupku tersembunyi dari ALLAH 

dan hakku dijauhkan Tuhanku? 
28Tidakkah kautahu, 

tidakkah kaudengar? 

ALLAH adalah Tuhan yang kekal, 

yang menciptakan ujung-ujung bumi. 

Ia tidak akan menjadi letih ataupun penat, 

pengertian-Nya tak terselidiki. 
29Ia memberi kekuatan kepada yang letih, 

dan menambah tenaga kepada mereka yang tak 
berdaya. 
30Orang-orang muda menjadi letih dan penat, 

teruna-teruna jatuh tersandung. 
31Tetapi mereka yang menanti-nantikan ALLAH 

akan mendapat kekuatan baru. 

Mereka akan membubung dengan sayap 
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seperti burung rajawali. 

Mereka akan berlari dan tidak menjadi penat, 

mereka akan berjalan dan tidak menjadi letih. 

Nabi Yesaya: Maha Kuasa Tiada 
Banding-Nya dalam Rencana-Nya 
untuk Menyelamatkan.

ALLAH itu unik sebagai Penyelamat.  
Hanya DIA yang memiliki kendali 
atas rancangan-rancangan-Nya untuk 
mendatangkan keselamatan bagi umat-Nya.  
Tidak ada ilah-ilah lainnya. Inilah Tauhid 
murni dari Allah! Dalam keruntuhan kita, 
Allah tetap berkuasa, agar pulih kembali 
kebangungan yang sesungguhnya.  
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 Surah Yesaya 46:1-13

1Dewa Bel bertekuk lutut dan Dewa Nebo tunduk, 

patung-patungnya dimuatkan di atas binatang dan 
ternak. 

Apa yang dahulu kamu arak, sekarang dimuatkan 

sebagai beban pada binatang-binatang yang lelah. 
2Mereka tunduk dan bertekuk lutut bersama-sama. 

Mereka tidak dapat menyelamatkan beban itu, 

malah mereka sendiri harus pergi ke tempat 
penawanan. 
3Dengarkanlah Aku, hai kaum keturunan Yakub, 

hai semua orang yang tersisa dari kaum keturunan 
Israil, 

yang Kudukung sejak dari kandungan, 

yang Kujunjung sejak dari rahim. 
4Sampai masa tuamu Aku tetap Dia 

dan sampai masa putih rambutmu Aku akan 
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menanggung kamu. 

Aku telah menjadikanmu dan Aku akan terus 
mendukung kamu. 

Aku akan menanggung dan menyelamatkan kamu.

 5Dengan siapakah kamu hendak menyamakan Aku, 

menyejajarkan atau mengibaratkan Aku sehingga 
kami sama? 
6Orang memboroskan emas dari pundi-pundinya 

dan menimbang perak dengan neraca. 

Mereka mengupah pandai emas untuk membuatnya 
jadi berhala, 

lalu mereka sujud kepadanya, bahkan 
menyembahnya. 
7Mereka mendukungnya di atas bahu, 
menanggungnya, 

lalu meletakkannya pada tempatnya. 

Di situ ia berdiri, tak dapat berpindah dari 
tempatnya. 
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Sekalipun orang berseru kepadanya, ia tidak 
menjawab. 

Ia tidak dapat menyelamatkan orang itu dari 
kesesakannya. 
8Ingatlah hal ini dan bersikaplah jantan. 

Pertimbangkanlah dalam hati, hai orang durhaka! 
9Ingatlah hal-hal yang dahulu, sejak purbakala. 

Akulah Allah dan tidak ada yang lain! 

Akulah Allah dan tidak ada yang seperti Aku! 
10Akulah yang memberitahukan akhir sesuatu sejak 
awalnya, 

dan hal-hal yang belum terjadi sejak zaman dahulu. 

Firman-Ku, Rencana-Ku akan terlaksana. 

Aku akanmelakukan segala kehendak-Ku. 
11Kupanggil seekor burung pemangsa dari sebelah 
timur, 

pelaksana rencana-Ku dari negeri yang jauh. 

Ya, Aku sudah berfirman dan Aku akan 
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mewujudkannya. 

Aku sudah menetapkan dan Aku akan 
melaksanakannya. 
12Dengarkanlah Aku, hai kamu yang keras hati, 

hai kamu yang jauh dari kebenaran! 
13Aku akan mendekatkan kebenaran-Ku, 

itu tidak akan jauh lagi. 

Keselamatan dari-Ku tidak akan bertangguh lagi. 

Aku akan mengaruniakan keselamatan di Sion 

dan kemuliaan-Ku kepada Israil.
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MALik YANG 6. 
MAHAtiNGGi  PADA 
AkHir zAMAN 

Nabi Yoel : Allah Yang Tiada 
Banding-Nya Meniupkan Ruh-Nya 
pada Masa Akhir Zaman.

Pada Akhir Zaman, Tuhan terlihat tidak  
dapat tertandingi, semua insaf bahwa tidak 
ada yang lain selain DIA.  Pada akhir zaman 
manusia akan melihat Ruh ALLAH ditiupkan 
sebagai berbagai tanda kuasa dan mujizat 
sehingga mereka mengetahui bahwa inilah 
ALLAH yang esa.  Tanda-tanda mujizat 
memperingatkan umat manusia yang beriman 
untuk memohon pertolongan hanya kepada 
ALLAH saja.



64 | Allah yang Esa 

  Surah Yoel 2:12-14
12“Sekarang juga,” demikianlah firman AllAh, 

“kembalilah kepada-Ku dengan segenap hatimu, 

dengan berpuasa, menangis, dan meratap.” 
13Koyakkanlah hatimu, jangan pakaianmu, 

dan kembalilah kepada AllAh, Tuhanmu, 

karena Ia pengasih dan penyayang, 

panjang sabar dan berlimpah kasih-Nya, 

serta berbelaskasihan karena hukuman-Nya atas 
kejahatan. 
14Siapa tahu Ia sudi berpaling dan berbelaskasihan, 

serta meninggalkan berkah, 

yaitu bahan makanan dan minuman 

untuk dipersembahkan kepada AllAh, Tuhanmu. 
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 Surah Yoel 2:26-32
26Kamu akan makan sangat banyak sampai kenyang 

dan memuji nama AllAh, Tuhanmu, yang telah 
melakukan keajaiban terhadapmu. 

Umat-Ku tidak akan malu lagi untuk selama-
lamanya. 
27Kamu akan tahu bahwa Aku hadir di tengah-
tengah Israil, 

dan bahwa Akulah AllAh, Tuhanmu, tidak ada 
yang lain. 

Umat-Ku tidak akan malu lagi untuk selama-
lamanya.” 
28Setelah itu, 

Aku akan mencurahkan Ruh-Ku ke atas semua 
manusia, 

sehingga anak-anakmu baik laki-laki maupun 
perempuan akan bernubuat, 

orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, 
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dan pemuda-pemudamu akan mendapat 
penglihatan. 
29Juga ke atas para hamba baik laki-laki maupun 
perempuan 

akan Kucurahkan Ruh-Ku pada masa itu. 
30Aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di langit 
dan di bumi berupa darah, api, dan tiang asap. 
31Matahari akan berubah menjadi gelap dan bulan 
menjadi darah sebelum datang hari AllAh yang 
besar dan dahsyat itu. 32Namun, setiap orang yang 
berseru kepada nama AllAh akan diselamatkan. Di 
Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada orang-
orang yang terluput seperti yang telah difirmankan 
AllAh, dan di antara orang-orang yang tertinggal 
akan ada orang-orang yang dipanggil AllAh.” 
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Nabi Yesaya:  Pada Akhir Zaman, 
ALLAH Pencipta Mahatinggi 
Tidak Akan Bisa Disaingi oleh 
Ilah-ilah Lain Ataupun Ilah Bang-
sa-bangsa Lain.  

Allah Pembentuk Umat-Nya dan segala 
ciptaan-Nya, yang esa, berhak atas apa yang 
diciptakan-Nya.  

Surah Yesaya 45:1-25
1Beginilah firman ALLAH kepada orang yang 
dilantik-Nya, 

kepada Kores, yang Kupegang tangan kanannya 

untuk menaklukkan bangsa-bangsa di hadapannya, 

untuk melucuti kekuatan raja-raja, 

untuk membuka pintu-pintu di hadapannya 

sehingga pintu-pintu gerbang tidak lagi tertutup. 
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2Aku akan memimpinmu 

dan meratakan tempat-tempat yang lekak-lekuk. 

Aku akan memecahkan pintu-pintu tembaga 

dan mematahkan palang-palang pintu besi. 
3Aku akan mengaruniakan kepadamu harta karun 
yang tersimpan dalam gelap 

dan kekayaan yang ada di tempat-tempat 
tersembunyi, 

supaya engkau tahu bahwa Aku, ALLAH, 

yang memanggil engkau dengan namamu, adalah 
Tuhan yang disembah bani Israil. 
4Demi hamba-Ku Yakub 

dan demi Israil, pilihan-Ku, 

Aku memanggil engkau dengan namamu. 

Aku menggelari engkau, sungguhpun engkau tidak 
mengenal Aku. 
5Akulah ALLAH dan tidak ada yang lain. 

Tidak ada Tuhan selain Aku. 
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Aku memperlengkapi engkau, 

sungguhpun engkau tidak mengenal Aku, 
6supaya orang tahu, dari arah terbitnya matahari 

dan dari arah barat, 

bahwa tidak ada yang lain selain Aku. 

Akulah ALLAH dan tidak ada yang lain. 
7Akulah yang membentuk terang dan menciptakan 
gelap, 

Akulah yang mendatangkan kesejahteraan dan 
menciptakan malapetaka. 

Aku, ALLAH, membuat segala hal ini. 
8Hai langit, teteskanlah kebenaran dari atas 

dan biarlah awan-awan mencurahkannya. 

Biarlah bumi membukakan diri 

dan membuahkan keselamatan. 

Biarlah kebenaran tumbuh bersamaan. 

Aku, ALLAH, telah menciptakan hal itu.
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9Celakalah orang yang berbantah dengan 
Pembentuknya! 

Ia hanyalah sekeping tembikar di antara tembikar-
tembikar di tanah. 

Masakan tanah liat berkata kepada pembentuknya, 

Apa yang kaubuat?

Masakan hasil karyamu berkata, 

Ia tidak punya tangan? 
10Celakalah orang yang berkata kepada ayahnya, 

Apakah yang kauperanakkan?

atau kepada ibunya, 

Apakah yang kaulahirkan? 
11Beginilah firman ALLAH, 

Yang Mahasuci, Pembentuk bani Israil, 

Apakah kamu hendak bertanya kepada-Ku 

tentang hal-hal yang akan terjadi dengan anak-
anak-Ku, 

atau memberi perintah kepada-Ku sehubungan 
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dengan pekerjaan tangan-Ku? 
12Akulah yang menjadikan bumi 

dan menciptakan manusia di atasnya. 

Tangan-Ku sendirilah yang membentangkan langit, 

dan Aku memberi perintah kepada semua benda 
angkasanya. 
13Akulah yang membangkitkan Kores dalam 
kebenaran 

dan Aku akan meluruskan segala jalannya. 

Ia akan membangun kembali kota-Ku 

dan melepaskan umat-Ku yang dibuang, 

tanpa bayaran dan tanpa suap, 

demikianlah firman ALLAH, Tuhan semesta alam. 
14Beginilah firman ALLAH, 

Hasil jerih lelah Mesir dan keuntungan niaga 
Etiopia 

serta orang-orang Seba yang berperawakan tinggi 

akan beralih kepadamu dan menjadi milikmu. 
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Mereka akan berjalan di belakangmu dan datang 
kepadamu dengan dirantai. 

Mereka akan sujud memberi hormat kepadamu dan 
memohon kepadamu, katanya, 

Sesungguhnya, Allah menyertaimu, tidak ada yang 
lain. 

Tidak ada tuhan yang lain! 
15Sesungguhnya, Engkau adalah Tuhan yang 
menyembunyikan diri, 

wahai Tuhan yang disembah bani Israil, 
Penyelamat. 
16Mereka semua akan malu, bahkan mendapat aib. 

Tukang-tukang berhala akan berjalan bersama-sama 
dalam keaiban. 
17Tetapi Israil akan diselamatkan ALLAH 

dengan keselamatan yang kekal. 

Kamu tidak akan malu dan tidak akan mendapat aib 

sampai selamanya dan seterusnya.
18Beginilah firman ALLAH, 
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yang menciptakan langit -- 

Dialah Tuhan 

yang membentuk bumi dan menjadikannya. 

Dialah yang mengokohkannya. 

Ia menciptakannya bukan supaya kosong, 

melainkan membentuknya supaya dihuni -- 

Akulah ALLAH 

dan tidak ada yang lain! 
19Tidak pernah Aku berfirman dengan sembunyi-
sembunyi 

di suatu tempat di alam gelap. 

Tidak pernah Aku berfirman kepada keturunan 
Yakub, 

Carilah hadirat-Ku dengan sia-sia. 

Aku, ALLAH, selalu mengatakan kebenaran, 

selalu memberitahukan apa yang betul.
20Berkumpullah dan datanglah! 
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kemarilah bersama-sama, hai kamu yang terluput di 
antara bangsa-bangsa! 

Tidak berpengetahuan orang-orang yang mengarak 
patung ukiran dari kayu, 

yang berdoa kepada dewa yang tak dapat 
menyelamatkan. 
21Beritahukanlah dan kemukakanlah alasanmu! 

Ya, biarlah mereka berunding bersama-sama. 

Siapakah yang mengabarkan hal ini sejak zaman 
dahulu, 

yang memberitahukannya sejak dahulu? 

Bukankah Aku, ALLAH? 

Tidak ada tuhan lain selain Aku, 

Tuhan yang benar dan Penyelamat. 

Tidak ada yang lain selain Aku. 
22Berpalinglah kepada-Ku dan biarlah kamu 
diselamatkan, 

hai segala ujung bumi, 
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karena Akulah Allah dan tidak ada yang lain. 
23Aku sudah bersumpah demi diri-Ku, 

firman yang benar telah Kusampaikan sendiri 

dan tidak akan ditarik kembali: 

sesungguhnya, setiap lutut akan bertelut kepada-Ku 

dan setiap lidah akan bersumpah setia. 
24Tentang Aku orang akan berkata, Hanya dalam 
ALLAH saja 

ada kebenaran dan kekuatan. 

Semua orang yang marah kepada-Nya 

akan datang menghampiri Dia dan mendapat malu. 
25Di dalam ALLAH semua keturunan Israil 

akan dibenarkan dan akan bermegah. 
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Kesimpulannya, Allah Esa. 

Kita menyerahkan loyalitas dan keyakinan 
kita yang bulat, utuh, tidak terbagi kepada 
penguasa-penguasa lain, dan hanya kepada 
ALLAH saja.

Tauhid Rububiah1. :

Hanya Satu Pencipta (Khalik) - Penguasa 
(Malik dan Hakim). Kita dibentuk dan 
diperintahkan oleh yang Maha Kuasa.

Tauhid Uluhiah2. :

Hanya Satu yang Disembah, kepada yang 
Maha Suci kita berserah.  

Tauhid Asma Sifat3. : 

Hanya Satu yang Maha Rahmat.


