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PDT. BUDI ASALI, M. DIV.
(7064-1331 / 6050-1331)

LARANGAN MENGGUNAKAN KATA ‘ALLAH’ (1)
1) ‘Allah’ merupakan nama pribadi / diri dari Tuhannya umat Islam, dan kata /
nama ‘Allah’ ini tidak ada dalam Alkitab Ibrani.
Yakub Sulistyo: “Umat Nasrani yang dianggap sesat, sekte dan
sebagainya seperti tudingan tersebut diatas, sebenarnya justru kembali
ke Kitab Suci Asli yang berbahasa Ibrani dimana kata ‘Allah’ atau
‘ALLAH’ yang dalam huruf Arab tidak mengenal huruf kapital atau
tidak, adalah merupakan Nama Tuhan dari umat Islam, tidak pernah
ada dalam kitab tersebut dan mengoreksi kesalahan terjemahan dari
Lembaga Alkitab Indonesia dan mengembalikannya sesuai dengan apa
yang menjadi keinginan dan kerinduan hati Tuhan sendiri, bukan
mengubah isi Firman Tuhan seperti tudingan umat Nasrani dan para
Theolog yang belum menerima pemulihan Nama Tuhan ini”.
Kristian Sugiyarto: “Dalam Hebrew-Bible tidak ada nama Allah
melainkan nama Elohim, yaitu YHWH (yang dibaca Yahweh)”.

1. Merupakan suatu kekonyolan untuk berargumentasi dengan
mengatakan bahwa kata ‘Allah’ tidak ada dalam Alkitab Ibrani.
2. Kata-kata mereka ini menunjukkan suatu fanatisme yang sangat
berlebihan terhadap Kitab Suci Ibrani.
3. Kalau kelompok Yahweh-isme ini mau kembali kepada Kitab Suci
Ibrani, lalu mereka mau menggunakan kata apa? Eloah? Elohim?
El? Kalau menggunakan Eloah atau El, maka semua menjadi
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bentuk tunggal, dan sebaliknya, kalau menggunakan Elohim
(seperti yang dilakukan dalam ILT) maka semua menjadi bentuk
jamak. Ini justru tak cocok dengan aslinya.
4. Dalam Perjanjian Barupun mereka (ILT) menggunakan Elohim.
5. Kalau mereka mengatakan bahwa kita harus kembali kepada Kitab
Suci Ibrani, maka kita harus menghapuskan seluruh Kitab Suci
Indonesia dan menggunakan saja bahasa Ibraninya!
6. Penggunaan kata Ibrani ‘Elohim’ tidak cocok dengan judul ILT (=
Indonesian Literal Translation / Terjemahan Hurufiah Indonesia).
Sekarang saya lanjutkan dengan argumentasi dari pihak Yahwehisme.
Teguh Hindarto:
“Sebagaimana YAHWEH adalah nama diri sang pencipta dan
sesembahan bangsa Israel turun temurun, maka ALLAH adalah juga
nama diri. Allah adalah nama Tuhan orang muslim (Qs 20:14,98) yang
berdiam di Mekah (Qs 27:91) khususnya Ka'bah (Qs 106:3). Jadi antara
YAHWEH dan ALLAH adalah dua sesembahan yang berbeda”.
Tanggapan Pdt. Budi Asali:
a) ‘Allah’ bukanlah nama, karena kata ‘Allah’ berasal dari ‘Al-Ilah’
yang berarti ‘the God’ (= sang Allah).
b) ‘Allah’ dan ‘Yahweh’ adalah 2 sesembahan yang berbeda?
1Kor 8:4-6 - “(4) Tentang hal makan daging persembahan berhala
kita tahu: ‘tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain dari
pada Allah yang esa.’ (5) Sebab sungguhpun ada apa yang disebut
‘allah’, baik di sorga, maupun di bumi - dan memang benar ada
banyak ‘allah’ dan banyak ‘tuhan’ yang demikian - (6) namun bagi
kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang dari padaNya
berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu
Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehNya segala sesuatu telah
dijadikan dan yang karena Dia kita hidup”.
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Kis 17:22-24 - “(22) Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan
berkata: ‘Hai orang-orang Atena, aku lihat, bahwa dalam segala hal
kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. (23) Sebab ketika aku
berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang
pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan:
Kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa
mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. (24) Allah yang
telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia, yang adalah Tuhan atas
langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan
manusia”.
Ay 22: ‘sangat beribadah kepada dewa-dewa’.
KJV: ‘too superstituous’ (= terlalu percaya tahyul).
RSV/NIV/NASB: ‘very religious’ (= sangat religius).
Matthew Henry: ia bertujuan untuk membawa kepada mereka
pengetahuan tentang satu-satunya Allah yang hidup dan benar,
sebagai satu-satunya obyek yang benar dari pemujaan mereka. Di
sini ia berkewajiban untuk meletakkan dasar, dan untuk mengajar
mereka prinsip pertama dari semua agama, bahwa ada suatu Allah,
dan bahwa Allah hanya satu. Pada waktu ia berkhotbah menentang
allah-allah / dewa-dewa yang mereka sembah, ia tidak mempunyai
tujuan / rencana untuk menarik mereka pada atheisme, tetapi pada
penyembahan terhadap Allah yang benar. Socrates, yang terbuka
terhadap penyembahan berhala orang kafir, dituduh di sidang ini /
sidang Areopagus, dan dihukum / disalahkan / dikecam, bukan
hanya karena ia tidak menganggap mereka sebagai allah-allah /
dewa-dewa apa yang oleh kota itu dianggap demikian, tetapi juga
karena ia memperkenalkan setan-setan (allah-allah / dewa-dewa?)
yang baru; dan ini adalah tuduhan terhadap Paulus. Sekarang ia
secara implicit mengakui bagian pertama dari tuduhan, tetapi
menjaga terhadap yang terakhir, dengan menyatakan bahwa ia tidak
memperkenalkan allah-allah / dewa-dewa baru manapun, tetapi
mengarahkan / menundukkan mereka pada pengetahuan /
pengenalan tentang satu Allah, ‘Yang Lanjut Usianya’].
Dan 7:9 - “Sementara aku terus melihat, takhta-takhta diletakkan,
lalu duduklah Yang Lanjut Usianya; pakaianNya putih seperti salju
dan rambutNya bersih seperti bulu domba; kursiNya dari nyala api
dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar”.
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Barnes’ Notes: ‘Dialah / itulah yang kuberitakan kepada kamu’. Aku
memperkenalkan kepadamu nama / sebutanNya, sifat-sifatNya, dsb.
Ada suatu taktik yang luar biasa / hebat dalam menggunakan
keadaan ini; tetapi itu tetap adil dan jujur secara sempurna. ...
Karena itu, mezbah ini sebetulnya telah didirikan bagi Dia, sekalipun
nama / sebutanNya tidak dikenal. Makhluk yang sama yang telah
ikut campur pada saat itu, dan yang ikut campurnya dicatat oleh
pendirian mezbah ini, adalah Dia yang telah menciptakan langit;
yang memerintah atas segala sesuatu; dan yang sekarang
diperkenalkan oleh Paulus kepada mereka.
Sekarang mari kita kembali pada argumentasi dari kelompok Yahweh-isme
ini. Para penentang kata ‘Allah’ ini mengatakan bahwa dalam agama Islam,
kata ‘Allah’ merupakan nama diri, dengan argumentasi-argumentasi sebagai
berikut:

a) Dalam Islam, kata ‘Allah’ itu tidak pernah diterjemahkan.
Yakub Sulistyo: “Demikian pula karena ‘Allah’ itu juga Nama Diri
Tuhannya umat Islam, penulis kutipkan Terjemahan Al Qur’an yang
saya miliki yang tidak mengubah Nama ‘Allah’ dalam bahasa
apapun, misalnya:
a. Terjemahan Al Qur’an Surat 1 Al Faatihah 1-2 dalam Bahasa
Inggris.
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful. Praise be to
Allah, the Cherisher and Sustainer of the Worlds.
b. Terjemahan Al Qur’an Surat 1 Al Faatihah 1-2 dalam Bahasa
Belanda.
In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. Alle lof zij
Allah, de Heer der Werelden.
c. Terjemahan Al Qur’an Surat 1 Al Faatihah 1-2 dalam Bahasa
Perancis.
Au nom d'Allah, le Tout Misיricordieux, le Trטs Misיricordieux.
Louange  אAllah, Seigneur de l'univers.
d. Terjemahan Al Qur’an Surat 1 Al Faatihah 1-2 dalam bahasa
Jerman.
Im Namen Allah, des Gnהdigen, des Barmherzigen. Aller Preis
gehצrt Allah, dem Herrn der Welten”.
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Yakub Sulistyo: “ilah atau al-ilah bisa diterjemahkan menjadi dewa
atau sesuatu yang disembah sedang ‘Allah’ tidak bisa diterjemahkan
ke dalam bahasa apapun karena Nama Pribadi. Silakan baca di
Kamus Indonesia-Arab-Inggris Karangan Abd. bin Nuh dan Oemar
Bakri halaman 76”.
Teguh Hindarto: “Berbicara soal terminology sumber, ada beberapa
prinsip yang harus disepakati yaitu: Nama diri (Ketuhanan atau
Manusia) tidak bisa diterjemahkan kedalam bahasa apapun. Contoh
YAHWEH, Nama Sang Pencipta Langit dan Bumi tidak dapat
diterjemahkan menjadi DAGON, SIN, AMATERAZU atau ALLAH.
Kalau terjadi dialek varian tidak masalah. Contoh: YAHWEH
menjadi Yehuwah (Jawa), Jahoba (Batak), Jahowa (Nias), Jehovah
(Eropa)”.
Tanggapan Pdt. Budi Asali:
1. Siapa bilang nama secara mutlak tidak bisa diterjemahkan?
• Yoh 1:42 - “Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang
dia dan berkata: ‘Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan
dinamakan Kefas (artinya: Petrus).’”.
• Kis 9:36a - “Di Yope ada seorang murid perempuan bernama
Tabita - dalam bahasa Yunani Dorkas”.
NASB: ‘Now in Joppa there was a certain disciple named Tabitha
(which translated in Greek is called Dorcas)’ [= Di Yope ada
seorang murid tertentu bernama Tabita (yang diterjemahkan dalam
bahasa Yunani disebut Dorkas)].
• Wah 9:11 - “Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat
jurang maut; namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abadon dan
dalam bahasa Yunani ialah Apolion”.
2. Apa alasan orang2 Islam tertentu sehingga tidak mau
menterjemahkannya?
Wikipedia, the free encyclopedia (internet):
Sebagian / beberapa orang Islam membiarkan nama ‘Allah’ tidak
diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Kadang2 ini timbul dari
suatu semangat untuk text bahasa Arab dari Al-Quran dan
kadang2 dengan suatu pengertian, yang disadari atau kurang
disadari, bahwa Allah yang disembah oleh orang-orang Yahudi
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dan Kristen tidaklah benar dalam arti yang sepenuhnya.
Sebaliknya, Marshall G. S. Hodgson mengatakan bahwa
penggunaan istilah ‘Allah’ oleh orang-orang non Islam yang
berbahasa Inggris berkenaan dengan Allah dalam Islam, secara
implicit bisa berarti bahwa orang2 Islam menyembah suatu allah
yang bersifat dongeng yang bernama ‘Allah’, dan bukannya
menyembah ‘God’ / Allah sang Pencipta. Karena itu Hodgson
berkata bahwa penggunaan ini cocok / tepat, hanya bagi mereka
yang siap untuk menerima pengertian2 theologianya.
3. Adalah salah untuk mengatakan bahwa kata ‘Allah’ tidak pernah
diterjemahkan.
a. Bambang Noorsena: “Salah satu diantara terjemahan al-Qur’an
dalam bahasa Inggris yang menerjemahkan istilah Allah,
misalnya silahkan membaca: The Massage of the Qur’an, oleh
Muhammad Asad. Dalam terjemahan yang cukup otoritatif di
dunia Islam Barat ini, ungkapan: Bismillahi Rahmani Rahim
diterjemahkan: ‘In the Name of God, The Most Grocious, The
Dispenser of Grace’.”.
‘a half-truth is a whole lie’ (= setengah kebenaran adalah dusta
sepenuhnya / seluruhnya).
b. Dalam film FITNA, ada orang-orang islam mengacungkan poster
dengan tulisan ‘God bless Hitler’.
c. Dalam film debat antara Ahmed Deedat melawan Anis Shorrosh,
Deedat menunjukkan sebuah buku tulisannya yang mempunyai
judul dalam bahasa Inggris ‘Is The Bible God’s Word?’ (= Apakah
Alkitab adalah Firman Allah?).
d. Dalam buku ‘Share Your Faith with a Muslim’, penulisnya (C.
R. Marsh) berulang-ulang menterjemahkan kata ‘Allah’
menjadi ‘God’, seperti:
• ‘barakat Allah’ → ‘God’s blessing’.
• ‘kalimat Allah’ → ‘God’s Word’ / ‘The Word of God’.
• ‘God is great’ → ‘Allahu Akbar’.
• ‘Khalil Allah’ → ‘the friend of God’.
• ‘Kalim Allah’ → ‘the spokesman with God’.
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e. ‘Insya Allah’ → ‘If God wills’ / ‘if God is willing’.
b) Dalam Islam, kata ‘Allah’ itu tidak tidak bisa dibuat menjadi jamak.
Teguh Hindarto: “Sebagai bukti bahwa ALLAH itu nama dan bukan
gelar, terbukti bahwa ALLAH tidak dapat dibuat jamak. ilah bentuk
jamaknya adalah alihah. Eloah bentuk jamaknya Eloim. Apakah
bentuk jamak dari ALLAH?? Demikian pula YAHWEH sebagai
nama diri tidak dapat dibuat jamak”.
Teguh Hindarto: “Untuk membedakan nama diri dan nama umum
adalah dengan memperhatikan dalil, Nama umum, dapat dibuat
jamak. Contoh; Ilah menjadi Alihah, Eloah menjadi Elohim, God
menjadi God’s. ... Sedangkan nama diri, tidak dapat dibuat jamak”.
Catatan: kata ‘God’s’ itu pasti salah; seharusnya adalah ‘Gods’.
Tanggapan Pdt. Budi Asali:
1. Itu mungkin disebabkan karena mereka (orang Islam) mempercayai
monotheisme mutlak, maka mereka tidak memberikan bentuk jamak
itu kata ‘Allah’ itu.
Bambang Noorsena: “Memang, Sabili dalam salah satu terbitannya
pernah menguraikan bahwa secara etimologis, kata Allah yang
terdiri dari huruf alif, lam, lam dan ha' dengan tasydid sebagai
tanda idgham lam pertama pada lam kedua) adalah ghairu
musytaq (tidak ada asal katanya dan bukan pecahan dari kata
lain). Karena itu, kata ini tidak bisa diubah menjadi bentuk
tatsniyah (ganda) dan jama’ (plural). Demikian pula kata ini tidak
dapat dijadikan sebagai mudhaf. Jacob Sulistiono (maksudnya
‘Yakub Sulistyo’) mengutip ini, saya yakin ia sendiri tidak
mengerti apa itu bentuk mutsanah, jama’ atau mudhaf dalam
bahasa Arab. Harus saya jelaskan sekali lagi, pandangan Sabili
sama sekali tidak bisa dianggap representatif mewakili Islam.
Banyak ulama Islam terkemuka yang berpandangan sebaliknya.
Contohnya, kita bisa membaca kitab yang sangat terkenal di
dunia Arab, al-Mu’jam al-Mufahras, yang menempatkan kata
Allah tersebut di bawah heading (judul): hamzah, lam, haa ( ‘-l-h).
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Mengapa? Karena Al- pada Allah adalah hamzah wasl, sehingga
Al- bisa hilang dalam kata: wallahi, bi-lahi, lil-lahi, dan
sebagainya. Misalnya, pada kalimat Alhamdu lil-lah (segala puji
bagi Allah), lil-lahi ta’ala (karena Allah Yang Maha Tinggi), kata
sandang Al- di depan Allah juga dihilangkan. Sedangkan kata
Allah tidak bisa dijumpai dalam bentuk ganda dan jamak, secara
historis dibuktikan karena kata sandang al- yang mendahului kata
ilah, muncul untuk menegaskan: ilah itu, yang sudah mengandung
makna pengkhususan. Maksudnya, bisa berarti Dia adalah ilah
yang paling besar, sedangkan ilah-ilah lain berada di bawahnya,
seperti dianut kaum Mekkah pra-Islam, seiring dengan
pergeseran dari paham politeisme menuju henoteisme.
Sebaliknya, bisa juga berarti ‘ilah satu-satunya, yang tidak ada
ilah selain-Nya’. Makna kedua ini, antara lain diberikan oleh
orang-orang Yahudi, Kristen, kaum Hanif pra-Islam di wilayah
Arab untuk menegaskan Keesaan-Nya. Tradisi monoteisme inilah
yang kemudian dilanjutkan oleh Islam. Selanjutnya, kata Allah
memang tidak dapat dijadikan mudhaf, tetapi itu tidak berarti
bahwa Allah itu nama diri. Sebab bukan hanya ‘nama diri’ yang
tidak bisa dijadikan mudhaf, tetapi setiap bentuk ma’rifah juga
tidak bisa dijadikan mudhaf. Misalnya, kita berkata: Baitu alKabiiri (Rumah yang besar itu). Kata baitu dalam kalimat ini
adalah ‘mudhaf’, sedangkan al-kabiiri adalah ‘mudhaf ilaih’.
Tetapi kalau kita tambahkan al- sebelum bait, misalnya: al-baitu
kabiirun (Rumah itu besar). Jadi, maknanya berbeda. Mengapa?
Karena al-bait disini menjadi mubtada’ (subyek), bukan mudhaf
lagi, sedangkan kabiirun adalah khabar (predikat)”.
Kristian Sugiyarto: “Ini penjelasan sangat bagus, mudah-mudahan
semua pemahaman Islam demikian juga; namun kami
menginginkan terjemahan Alkitab dari Ibrani aslinya ke dalam
bahasa Indonesia, dengan menghindari title yang pernah dipakai
sebagai title berhala bagi Nama Yahweh”.
Tanggapan Pdt. Budi Asali:
• Kristian Sugiyarto tidak bisa membantah, tetapi tetap berkeras
untuk tidak menggunakan kata ‘Allah’ tersebut.
• Apakah kata-kata ‘ke dalam bahasa Indonesia’ itu cocok dengan
terjemahan yang dilakukan ILT yang lalu mengubah kata ‘Allah’
menjadi ‘Elohim’?
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• Kristian Sugiyarto lari dari topik perdebatan!
2. Kata-kata bahasa Ibrani El, Eloah, dan Elohim.
Ketiga kata bahasa Ibrani ini artinya ‘Allah’, tetapi ada yang
bentuk tunggal (El dan Eloah) dan ada yang bentuk jamak
(Elohim).
Kebanyakan orang menganggap bahwa Elohim adalah bentuk
jamak dari Eloah, tetapi ada juga yang menganggap bahwa
Elohim adalah bentuk jamak dari El.
Kalau yang pertama yang benar, itu berarti El tidak mempunyai
bentuk jamak, dan kalau yang kedua yang benar, itu berarti
Eloah tidak mempunyai bentuk jamak.
c) Nama diri tak bisa digandengkan dengan personal pronoun / kata ganti
orang.
Teguh Hindarto: “Nama umum dapat dilengkapi personal pronoun,
ku, mu, mereka. Contoh: Eloheinu (Elohim kami), Elohei
(Elohimku), Eloheika (Elohimmu), Elohekem (Elohim mereka).
Sedangkan nama diri, tidak dapat dibuat jamak dan disertai kata
ganti diri (Personal pronoun) Contoh: YAHWEH, ALLAH, DAGON,
ZEUS, ARTEMIS, SIN, adalah nama2 sesembahan dan bukan nama
gelar atau nama umum”.
Tanggapan Pdt. Budi Asali, M. Div.:
1. Bukan ‘personal pronoun’ (= kata ganti orang), tetapi ‘possessive
pronoun’ (= kata ganti empunya)!
I, He, She, We, They → ‘personal pronouns’ / kata2 ganti orang. My,
His, Her, Our, Their → ‘possessive pronouns’ / kata2 ganti empunya.
2. Kata ‘Allah’ itu sudah mengandung kata sandang tertentu ‘the’, maka
akan menjadi aneh kalau digabungkan dengan ‘possessive pronoun’ /
kata ganti empunya. Masakan kita mengatakan ‘my the God’ atau ‘the
my God’?
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3. Sebetulnya tak ada alasan mengapa nama diri tak boleh digandengkan
dengan ‘possessive pronoun’ / kata ganti empunya!
4. Bandingkan dengan kata-kata Jamieson, Fausset & Brown di bawah
ini.
Fausset’s Bible Dictionary (dengan topik ‘Jehovah’): Orang2 Ibrani
mengatakan ‘sang ELOHIM’, sebagai kontras dengan allah2 /
dewa2 palsu; tetapi mereka tidak pernah mengatakan ‘sang
Yehovah’, karena Yehovah berarti Allah yang benar saja. Juga
mereka mengatakan ‘my God / Allahku’, tetapi tidak pernah ‘my
Jehovah / Yehovahku’, karena nama Yehovah itu sendiri berarti
hubungan perjanjian dengan seseorang. Juga mereka mengatakan
‘sang ELOHIM dari Israel’; tetapi tidak pernah ‘sang Yehovah
dari Israel’, karena tidak ada Yehovah yang lain. Juga mereka
mengatakan ‘sang ELOHIM yang hidup’, tetapi tidak pernah
‘sang Yehovah yang hidup’; karena Yehovah berarti ini tanpa
julukan itu.
Sekarang saya akan menanggapi pandangan mereka bahwa kata ‘Allah’
merupakan nama diri dari Tuhannya umat Islam.
1. Kata ‘Allah’ bukan merupakan nama dari Tuhannya orang Islam!
Kata ‘Allah’ berasal dari kata-kata Al dan Ilah, dan berarti ‘the God’
(= sang Allah). Jadi, ini bukan suatu nama!
a.

Bambang Noorsena.
Bambang Noorsena: “Padahal, tidak semua umat Islam
berpandangan seperti itu. Faktanya, ada umat Islam yang
menanggap Allah itu ‘nama diri’, karena itu ghayr al-musytaq
(tidak punya asal-usul dari kata lain), tetapi ada pula yang
menanggapnya musytaq (berasal dari kata al-Ilah)”.

b. Seorang kyai Islam bernama Sumardi.
c. Seorang teman Islam.
d. Sumber2 lain di bawah ini:
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Encyclopedia Britannica 2007 (dengan topik ‘al-’):
Kata sandang tertentu dalam bahasa Arab, berarti ‘the’ (= si /
sang). Kata ini sering diletakkan di depan kata-kata benda bahasa
Arab, khususnya nama2 tempat; sebagai contoh adalah Al-Jazirah
(bahasa Arab: ‘sang pulau’), nama dari suatu daerah antara
sungai di Sudan.
Microsoft Encarta Reference Library 2003: Allah, nama / sebutan
bahasa Arab untuk Tuhan / makhluk tertinggi. Istilah ini
merupakan singkatan dari kata Arab Al-llah, ‘the God’. Baik
gagasan maupun kata itu sudah ada dalam tradisi Arab sebelum
Islam, dalam mana beberapa bukti dari suatu monotheisme yang
primitif juga bisa ditemukan. Sekalipun mereka mengakui allah2 /
dewa2 lain yang lebih kecil, orang2 Arab sebelum Islam mengakui
Allah sebagai Allah yang tertinggi.
Microsoft Encarta Reference Library 2003: Sebutan bahasa Arab
untuk untuk God, Allah, menunjuk kepada God / Allah yang sama
yang disembah oleh orang2 Yahudi dan orang2 kristen. Ajaran
pokok Islam adalah bahwa hanya ada satu Allah yang maha kuasa
dan maha tahu, dan Allah ini yang menciptakan alam semesta. ...
Kata bahasa Arab ‘Allah’ artinya ‘the God’, dan Allah ini
dimengerti sebagai Allah yang meniptakan dunia / alam semesta
dan menopangnya sampai pada akhirnya. ... Sebelum Islam,
banyak orang Arab percaya kepada suatu Allah yang tertinggi
dan maha kuasa yang bertanggung-jawab untuk penciptaan;
tetapi mereka juga mempercayai allah2 / dewa-2 yang lebih kecil.
Dengan datangnya Islam, konsep orang Arab tentang Allah
dimurnikan dari elemen2 polytheisme, dan dibelokkan pada
konsep yang berbeda secara kwalitas tentang kepercayaan tanpa
kompromi kepada satu Allah, atau monotheisme.
Microsoft Encarta Reference Library 2003: Allah adalah kata bahasa
Arab untuk ‘God’.
Encyclopedia Britannica 2007:
(bahasa Arab: ‘God’), satu-satunya God / Allah dalam agama
Islam. Dari sudut ilmu asal kata, sebutan Allah mungkin
merupakan suatu singkatan dari kata bahasa Arab al-Ilah, ‘the
God’. Asal usul sebutan itu bisa ditelusuri jejaknya sampai pada
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tulisan2 Semitik dalam mana kata untuk ‘god’ adalah Il atau El,
yang terakhir ini merupakan kata Perjanjian Lama yang sama
untuk Yahweh. Allah adalah kata standard bahasa Arab untuk
‘God’ dan digunakan oleh orang2 kristen Arab maupun oleh
orang-orang Islam.
Wikipedia, the free encyclopedia (internet):
• “In Islam, Allah is the name of the nameless God” (= Dalam
Islam, Allah adalah sebutan dari Allah yang tak bernama).
• Allah ... adalah kata standard bahasa Arab untuk ‘God’.
Sementara istilah ini di Barat dikenal karena penggunaannya
oleh orang2 Islam berhubungan dengan God / Allah, kata ini
digunakan oleh orang2 yang berbicara dalam bahasa Arab dari
semua iman Abrahamik, termasuk Kristen dan Yahudi,
berhubungan dengan ‘God’.
• Dalam Islam, Allah adalah sebutan ilahi yang tertinggi dan
mencakup segala sesuatu. Semua sebutan ilahi yang lain
dipercaya menunjuk kembali kepada Allah. Allah itu unik,
satu-satunya God / Allah, pencipta alam semesta yang
transenden (melampaui pengetahuan / terpisah dari materi), dan
maha kuasa. Orang2 kristen Arab sekarang tidak mempunyai
kata lain untuk ‘God’ selain ‘Allah’, menggunakan istilah2
seperti Allah al-ab untuk memaksudkan ‘God the Father /
Allah Bapa’.
• Orang2 yang berbicara dalam bahasa Arab DARI SEMUA
IMAN Abrahamik, termasuk orang Kristen dan orang Yahudi,
mengunakan kata ‘Allah’ untuk memaksudkan ‘God’. Orang2
kristen Arab jaman sekarang tidak mempunyai kata lain untuk
‘God’ selain ‘Allah’. Sebagai contoh, orang2 kristen Arab
menggunakan istilah2 Allah al-ab yang berarti ‘God the Father
/ Allah Bapa’, Allah al-ibn berarti ‘God the Son / Allah Anak’,
dan Allah al-ruh al qudus yang berarti ‘God the Holy Spirit /
Allah Roh Kudus’.
W. E. Vine (OT): ELAH, ‘god’ / ‘allah’. Kata bahasa Aram ini
sama artinya dengan kata bahasa Ibrani ELOAH. Ini merupakan
istilah yang umum untuk ‘God’ / ‘Allah’ dalam text2 PL bahasa
Aram, dan ini merupakan bentuk yang berhubungan / sama asal
usulnya dengan kata ‘ALLAH’, kata yang digunakan oleh orang2
Arab untuk menunjuk pada Allah.
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The International Standard Bible Encyclopedia: EL: dalam kelompok
bahasa2 Semitik, kata yang paling umum untuk Allah adalah EL,
diwakili oleh kata Babilonia ILU dan kata Arab ‘Allah’.
A. Heuken SJ: “Kata ‘Allah’ merupakan perpaduan dua kata
Arab: ‘al’ dan ‘ilah’, artinya ‘the God’ atau Yang (Maha)kuasa.
Kata Semit ‘ilah’ sama arti dan akarnya dengan kata Ibrani ‘el’,
yang berarti ‘yang kuat’, ‘yang berkuasa’ dan menjadi sebutan
untuk ‘Tuhan’”.
Sir Hamilton A. R. Gibb: “Kata Arab ‘Allah’ adalah bentuk singkat
dari al-ilah”.
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