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LARANGAN MENGGUNAKAN KATA ‘ALLAH’(4) 
 
3) Argumentasi menggunakan Kej 33:20. 

 
Yakub Sulistyo: “Coba bapak baca Kejadian 33: 20 dlm 
terjemahan LAI, disitu tertulis ‘Allah Israel ialah Allah’, 
pertanyaan saya kapan bangsa Israel menyembah Allah yg 
bernama Allah? Dimana mereka menyembah Allah yg bernama 
Allah? Tolong bapak buktikan hal ini. ... Terjemahan LAI itu saja 
sudah menunjukkan kerancuannya! Bukankah sebagai orang 
Indonesia yang bertitel MDIV bapak dapat menjabarkan bahwa 
kalimat ‘Allah Israel ialah Allah’ itu menunjukkan bahwa kata 
‘Allah’ disitu berperan sebagai NAMA DIRI sekaligus sebagai 
SEBUTAN. Kalau begitu saya bisa berkata ada Presiden bernama 
Presiden. Apa ini tidak rancu pak?”. 
 
Tanggapan Pdt. Budi Asali: 
 
a) Tidak ada yang rancu sama sekali dengan kata-kata ‘Allah Israel 

ialah Allah’. 
 

b) Kej 33:20 - “Ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu: 
‘Allah Israel ialah Allah.’”. 
KJV: ‘And he erected there an altar, and called it El-elohe-Israel’ (= 
Dan ia mendirikan sebuah mezbah di sana, dan menyebutnya El-
elohe-Israel). 



RSV: ‘There he erected an altar and called it El-Elohe-Israel’ (= Di 
sana ia mendirikan sebuah mezbah dan menyebutnya El-elohe-
Israel). 
NIV: ‘There he set up an altar and called it El Elohe Israel’ (= Di 
sana ia mendirikan sebuah mezbah dan menyebutnya El-elohe-
Israel). 
NASB: ‘Then he erected there an altar, and called it El-Elohe-
Israel’ (= Lalu ia mendirikan sebuah mezbah di sana, dan 
menyebutnya El-elohe-Israel). 
 
Matthew Henry: Ia mendedikasikan mezbah ini bagi kehormatan 
dari El-elohe-Israel - Allah, sang Allah dari Israel. 
 
Adam Clarke: mungkin merupakan sesuatu yang terbaik untuk 
menterjemahkan kata-kata itu ‘Allah yang kuat adalah Allah 
dari Israel. 
 
Keil & Delitzsch: dan menyebutnya El-elohe Israel, ‘Allah (yang 
perkasa / kuat) adalah Allah dari Israel’. 
 

4) Kel 23:13 melarang kita memanggil nama eloim / allah lain. 
 
Teguh Hindarto: “Tanggapan ini kami tutup dengan perintah 
YAHWEH dari Keluaran 23:13 yang berbunyi: ‘Dalam segala hal 
yang Kufirmankan kepadamu, haruslah kamu berawas-awas, 
nama eloim lain janganlah kamu panggil, janganlah nama itu 
kedengaran dari mulutmu’”. 
 
Huios Touiesou: “Pernahkah anda bayangkan, apa yang terjadi 
dalam alam roh ketika kita menyanyikan lagu ini: Dari utara ke 
selatan, terdengar pujian bagi Allah .... pernahkah kita sadari 
bahwa sekalipun kita tidak bermaksud memanggil seseorang, 
namun apabila kita terus menerus menyebut nama pribadinya, bisa 
saja orang tersebut bereaksi terhadap panggilan kita. Contohnya: 
Seorang pendeta dalam khotbahnya bertanya kepada jemaat, ‘Ada 
Amin?’. Tiba-tiba ada sahutan, ‘Ada, Pak Pendeta!’. Rupanya 
datang jiwa baru yang bernama Amin dalam ibadah tersebut. 



Mengapa? Karena spirit dari nama Pribadi itu bisa merespons. 
Jadi, bisa saja ketika kita berulang-ulang nyanyikan baris pertama 
lagu tersebut, kemudian dalam alam roh ada respon dari ‘Allah’ 
nama pribadi (‘Allah muslim’) yang berkata (dalam alam roh), 
‘Benar katamu, memang ada pujian bagi namaKu, perhatikanlah 
suara-suara azan yang berkumandang dari belahan bumi utara 
hingga ke selatan, itulah seruan pujian bagi namaKu’”. 
 
Tanggapan Pdt. Budi Asali: 
 
a) Bagaimana mungkin ia menyamakan roh / Allah itu dengan orang 

yang bernama ‘Amin’? 
 
b) Kalau memang ‘Allah yang bukan ELOHIM’ bisa merespons, lalu 

mengapa Baal tak menyahut sama sekali ketika dipanggil oleh 
nabi2nya dalam pertandingan dengan Elia untuk mendatangkan api 
dari langit? 
 
1Raja 18:25-29 - “(25) Kemudian Elia berkata kepada nabi2 Baal 
itu: ‘Pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu 
ini banyak. Sesudah itu panggillah nama allahmu, tetapi kamu 
tidak boleh menaruh api.’ (26) Mereka mengambil lembu yang 
diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama 
Baal dari pagi sampai tengah hari, katanya: ‘Ya Baal, jawablah 
kami!’ Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. 
Sementara itu mereka berjingkat2 di sekeliling mezbah yang 
dibuat mereka itu. (27) Pada waktu tengah hari Elia mulai 
mengejek mereka, katanya: ‘Panggillah lebih keras, bukankah 
dia allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, 
mungkin ia bepergian; barangkali ia tidur, dan belum terjaga.’ 
(28) Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh2 
dirinya dengan pedang dan tombak, seperti kebiasaan mereka, 
sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. (29) Sesudah 
lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu 
mempersembahkan korban petang, tetapi tidak ada suara, tidak 
ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian”. 

 



c) Sekarang saya akan menanggapi kata-kata Teguh Hindarto. 
 
Kel 23:13 - “Dalam segala hal yang Kufirmankan kepadamu 
haruslah kamu berawas-awas; nama allah lain janganlah kamu 
panggil, janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu.”. 
 
1. Kata-kata ini hanya bisa ia gunakan kalau memang ‘Allah’ 

itu merupakan nama dari ELOHIM lain, atau nama dewa 
dan sebagainya. 

 
2. Ia melakukan penghurufiahan yang terlalu ketat terhadap 

Kel 23:13 itu. 
 
‘Memanggil’ → mempercayainya, berdoa kepadanya, 
menyembahnya, atau berbakti kepadanya. 
 
Kalau kita memang sama sekali tak boleh menyebut nama 
allah / dewa lain, maka: 
 
a. Jelas bahwa orang-orang dari kelompok Yahweh-isme ini 

sendiri bersalah melanggar peraturannya sendiri. 
 

b. Banyak orang-orang saleh dari Kitab Suci yang 
melanggar hukum tersebut. 
• Bil 25:5 - “Lalu berkatalah Musa kepada hakim2 Israel: 

‘Baiklah masing2 kamu membunuh orang2nya yang 
telah berpasangan dengan Baal-Peor.’”. 

• Hak 6:31 - “Tetapi jawab Yoas kepada semua orang yang 
mengerumuninya itu: ‘Kamu mau berjuang membela 
Baal? Atau kamu mau menolong dia? Siapa yang 
berjuang membela Baal akan dihukum mati sebelum 
pagi. Jika Baal itu allah, biarlah ia berjuang membela 
dirinya sendiri, setelah mezbahnya dirobohkan orang.’”. 

• 1Raja 18:18,19,21 - “(18) Jawab Elia kepadanya: ‘Bukan 
aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini 
dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan 
perintah2 TUHAN dan engkau ini telah mengikuti para 



Baal. (19) Sebab itu, suruhlah mengumpulkan seluruh 
Israel ke gunung Karmel, juga nabi2 Baal yang 450 
orang itu dan nabi2 Asyera yang 400 itu, yang mendapat 
makan dari meja istana Izebel.’ ... (21) Lalu Elia 
mendekati seluruh rakyat itu dan berkata: ‘Berapa lama 
lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau 
TUHAN itu Allah, ikutilah Dia, dan kalau Baal, ikutilah 
dia.’ Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah 
katapun”. 

 
5) Penggunaan kata ‘Allah’ oleh umat Kristen menyebabkan konflik 

Kristen dengan Islam. 
 
Yakub Sulistyo: “Bermasalah dan terjadi konflik berkepanjangan 
antara Islam dengan Nasrani. Realita yang ada atau dalam 
kenyataan di Indonesia, umat Islam ‘tidak sependapat’ jika umat 
Nasrani menggunakan kata ‘Allah’ dalam dunia kekristenan. 
Karena sejak Nabi Muhammad saw menerima wahyu Allah di gua 
Hira (QS 96 Al’Alaq 1-5), dalam QS 112 Al Ikhlas 1-3 mengatakan 
: Qul huwallaahu ahad (Katakanlah Allah itu Esa) Allah hussomad 
(Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadaNya segala sesuatu) 
Lam yalid wa lam yuulad (Tidak beranak dan tidak pula 
diperanakkan) Wa lam yaqul lahu kufuan ahad (dan tidak ada 
seorangpun yang setara dengan Dia). Artinya Islam berpedoman 
bahwa Allah itu Esa dan Tidak ada istilah lain yang harus berada 
menyatu dengan Nama tersebut. Demikian pula dalam QS 5 Al 
Maaidah 17 dalam Al Qur’an dan Terjemahannya yang dicetak 
dari Khadim al Haramain asy Syarifain (Pelayan kedua Tanah 
Suci) Fahd ibn ‘Abd al’Aziz Al Sa’ud, Raja Kerajaan Saudi Arabia 
menerjemahkan: ‘Laqod (Sesungguh-sungguhnya) kafaro (telah 
kafirlah) alladziina (orang-orang yang) qooluu (berkata): ‘Inna 
(Sesungguhnya) Allah (Allah) huwa (dia) almasiihu (Al Masih) 
Ibnu (Putra) Maryama (Maryam).’...  Itulah sebabnya Dr. Kautsar 
Azhari Noer (Guru Besar Program Pasca Sarjana IAIN Syarif 
Hidayatullah-Jakarta) pernah menulis naskah di mana di antara isi 
naskahnya, beliau juga mengungkapkan pandangan umum umat 
Islam di Indonesia di Jawa Pos, Minggu Pahing 23 September 2001 



dengan judul ‘Tuhan Kepercayaan’ Pandangan para ulama yang 
tidak sesuai dengan pandangan theolog secara umum yaitu bahwa 
‘Tuhan adalah satu, tetapi disebut dengan banyak nama, seperti 
Yahweh, God, Allah, Brahman dan Tao.’ Demikian pula Majalah 
‘Sabili’ No. 14 Tahun XI 30 Januari 2004 / 8 Dzulhijjah 1424 
halaman 58 dalam naskahnya berjudul ‘Allah dan Elohim’ 
memisahkan ‘Allah’ sebagai ‘Nama Diri’ dengan ‘Sebutan’ yang 
selama ini telah dipergunakan oleh umat Nasrani. Tidak 
ketinggalan keluar surat keberatan dan himbauan agar umat 
Nasrani di Indonesia tidak menggunakan kata Allah, ALLAH 
ataupun allah dari ‘Majlis Ta’lim - Al Rodd’ Wonosobo tertanggal 
28 Mei 2004 kepada Lembaga Alkitab Indonesia dan ‘Ikatan 
Mubalig Seluruh Indonesia’ Jakarta tertanggal 1 Nopember 2004 
kepada Dirjen Bimas Kristen Depag RI dan Lembaga Alkitab 
Indonesia. Hal-hal tersebut sebagai bukti bahwa ‘Kerancuan’ atau 
‘Mempersekutukan agama’ itu menimbulkan reaksi dari pemeluk 
agama yang bersangkutan dan dapat juga dimanfaatkan oleh 
orang-orang tertentu atau politik tertentu yang tidak menghendaki 
adanya perdamaian di Indonesia untuk ikut memanaskan situasi 
negara kita. Memang semuanya itu tidak akan pernah ada, apabila 
Kitab Sucinya umat Nasrani di Indonesia diluruskan dalam 
penerjemahannya, yang sudah mengalami kesalahan 
penerjemahan sekitar 400 tahunan dan mengacu atau kembali 
kepada Kitab Suci berbahasa Ibrani sebagai kitab asli umat 
Nasrani untuk acuannya, dimana kata ‘Allah’ atau ‘ALLAH’ atau 
‘allah’ tidak pernah ada. Sebab selama ini Lembaga Alkitab 
Indonesia telah menerjemahkan ‘Nama Diri’ Yahweh menjadi 
TUHAN, ALLAH,  Tuhan dan Allah. (Perhatikan huruf kapital 
dan tidak)”. 
 
Yakub Sulistyo: “Menyebut Allah dalam kekristenan tentu 
menyinggung perasaan agama Islam, karena dalam kekristenan 
ada istilah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh dan Bunda Allah”. 
 
HuiosTouiesou: “Mengapa penting mengetahui bahwa nama Allah 
dalam Islam adalah nama pribadi? ... 5. Agar direnungkan lebih 
jauh, mengapa kekristenan di Indonesia selalu berada dalam 



tekanan roh intimidasi, sementara penyataan Alkitab mengatakan 
bahwa kita lebih dari pemenang (Rm 8:37; 1Kor 15:57; 2Kor 214; 
Ef 1:22), walaupun tentu saja konotasi menang bagi kita bukanlah 
menang dalam erang fisik (Ef 6:12)” - “Kontroversi nama ‘Allah’”, 
hal 11,12. 
 
Tanggapan Pdt. Budi Asali: 
 
a) Adalah omong kosong kalau penggunaan kata ‘Allah’ oleh umat 

Kristen menyebabkan pertentangan Kristen dengan Islam. 
 
Yoh 15:18-21 - “(18) ‘Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah 
bahwa ia telah lebih dahulu membenci Aku dari pada kamu. (19) 
Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu 
sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, 
melainkan Aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah 
dunia membenci kamu. (20) Ingatlah apa yang telah Kukatakan 
kepadamu: Seorang hamba tidaklah lebih tinggi dari pada 
tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya Aku, mereka juga 
akan menganiaya kamu; jikalau mereka telah menuruti 
firmanKu, mereka juga akan menuruti perkataanmu. (21) 
Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu 
karena namaKu, sebab mereka tidak mengenal Dia, yang telah 
mengutus Aku”. 
 
Yoh 16:1-4a - “(1) ‘Semuanya ini Kukatakan kepadamu, supaya 
kamu jangan kecewa dan menolak Aku. (2) Kamu akan 
dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang 
yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti 
bagi Allah. (3) Mereka akan berbuat demikian, karena mereka 
tidak mengenal baik Bapa maupun Aku. (4a) Tetapi semuanya 
ini Kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu 
ingat, bahwa Aku telah mengatakannya kepadamu.’”. 
 
Mat 10:24-25 - “(24) Seorang murid tidak lebih dari pada 
gurunya, atau seorang hamba dari pada tuannya. (25) Cukuplah 
bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya dan 



bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika 
tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya”. 
 

b) Kalau kelompok Yahweh-isme mengatakan bahwa penggunaan kata 
‘Allah’ oleh orang Kristen membingungkan orang Islam, maka saya 
jawab: 
 
1. Saya pernah 4 x khotbah di depan orang Islam, dan saya 

menggunakan kata ‘Allah’, dan itu sama sekali tidak 
membingungkan mereka ataupun membuat mereka marah. 
 

2. Orang Islam bingung atau tidak itu bukan urusan kita. 
 

c) Kalau memang ada orang Islam yang keberatan, seperti orang-orang 
Islam di Malaysia, maka saya menganggap mereka yang salah dan 
mau ‘sak karepe dewe’ (= semaunya sendiri)! 
 

d) Kebanyakan orang-orang Islam sendiri mengatakan bahwa kata 
‘Allah’ berarti ‘the God’ (= sang Allah), bukan nama pribadi / nama 
diri. 
 

e) Yakub Sulistyo mengatakan bahwa ada orang-orang kristen yang 
berusaha menabrakkan mereka dengan umat Islam. 
 
Yakub Sulistyo: “Umat Nasrani di Indonesia yang memunculkan 
Nama Yahweh sebagai Nama Tuhannya, dianggap sesat, sekte 
atau bidat, kelompok sempalan, kelompok kurang cerdas yang 
bikin onar, ‘Saksi Yehuwa’ yang berganti baju dan sebagainya, 
karena menghilangkan kata ‘Allah’ dan ‘ALLAH’ dari 
terjemahan Kitab Suci terbitan Lembaga Alkitab Indonesia 
serta mengganti beberapa bagian dari kata ‘Tuhan’ dan 
‘TUHAN’. Akibat tindakan tersebut rupanya menyebabkan 
gereja-gereja dan sinode-sinode di Indonesia ‘Shock’ berat 
sehingga berupaya untuk meredam sekuat tenaga dengan 
berbagai cara, salah satu diantaranya adalah membenturkan 
gerakan baru tersebut kepada ormas Islam dengan alasan 
menghina agama Islam karena dikatakan ‘membuang’ Allah 



dan membenturkannya juga kepada Pemerintah Republik 
Indonesia karena dianggap membuat resah. Hal itu penulis 
alami sendiri ketika bulan Agustus 2001 mulai mengajarkan 
kepada jemaat yang digembalakannya di Gereja Bethel 
Indonesia ‘Yerikho’ Ambarawa, sehingga penulis dipecat dari 
Sinode Gereja Bethel Indonesia dan disidang oleh Muspika, 
Linmas, Depag, dan harus berurusan dengan DPRD dan Bupati 
Kab. Semarang, bahkan sampai ke Laskar Jihad. Namun 
dengan penjelasan yang disampaikan justru mereka semua 
dapat menerima gerakan tersebut”. 
 

6) Kalau kata ‘Allah’ merupakan terjemahan dari kata ‘God’, maka 
seharusnya semua agama menerima kata ‘Allah’ itu. 
 
Yakub Sulistyo: 
“Jika ‘ALLAH’ maupun ‘Allah’ menjadi bahasa Indonesia, 
seharusnya memiliki persepsi yang sama diantara suku, bahasa dan 
agama di Indonesia, seperti ‘KURSI’ yang diadopsi dari bahasa 
Arab ‘AL KURSI’ dikalangan suku, bahasa dan agama di 
Indonesia memiliki persepsi yang sama. Terbukti persepsi kata 
‘ALLAH’ maupun ‘Allah’ dari agama Islam dan Kristen saja 
berbeda, dan kalangan Hindu dan Budha tidak pernah memakai 
kata ‘Allah’ maupun ‘ALLAH’ sebagai bahasa Indonesia untuk 
sinonim kata ‘Tuhan’”. 
“Allah bukan bahasa Indonesia atau sesuai budaya Indonesia. 
Sangat disayangkan jika para theolog Indonesia menganggap 
bahwa kata Allah merupakan bahasa Indonesia untuk sinonim 
atau padanan kata dari kata Tuhan atau sudah menjadi budaya 
Indonesia. a. Tidak bisa diterima oleh semua agama. Untuk 
mengadopsi suatu kata asing menjadi bahasa Indonesia, 
seharusnya memenuhi kriteria-kriterianya yaitu bisa diterima oleh 
semua suku dan agama di Indonesia. Misalkan ‘Kursi’ yang 
berasal dari bahasa Arab ‘alkursi’ (ألکرسي, ) semua agama dan 
golongan di Indonesia mempunyai persepsi yang sama untuk arti 
dari kata tersebut. Sedangkan kata ‘Allah’ tidak pernah dipakai 
oleh agama Hindu dan agama Budha di Indonesia dan di belahan 
dunia manapun untuk sinonim dari kata ‘Tuhan’. Dengan adanya 



kesalahan penerjemahan tersebut telah membuat perbedaan 
persepsi antara umat Islam dan Kristen tentang kata ‘Allah’. Jadi 
kata ‘Allah’ itu bukan ‘BAHASA INDONESIA’ melainkan ‘NAMA 
DIRI’ b. Sila Pertama tidak bisa diubah. Jika Allah adalah bahasa 
Indonesia untuk padanan kata / sinonim dari kata Tuhan, sila 
pertama Pancasila yang berbunyi ‘Ketuhanan Yang Maha Esa.’ 
dapat diubah menjadi ‘Keallahan Yang Maha Esa.’”. 
 
Kristian Sugiyarto: “Padahal kalau Kata ‘Allah’ yang telah 
dipahami oleh sebagian orang Kristen yang menolak nama Yahweh 
sebagai pengganti kata ‘Tuhan’, seharusnya disadari bahwa 
pemahaman tersebut tidak sah, melainkan terkesan dipaksakan, 
sebab orang yang beragama Budha dan Hindu tidak menerima 
kata ‘Allah’ sebagai pengganti kata ‘Tuhan’ dalam pemahaman 
mereka berbahasa Indonesia”. 
 
Tanggapan Pdt. Budi Asali: 
 
a) Apa pedulinya dengan orang-orang beragama lain, apakah mereka 

mau terima kata ‘Allah’ atau tidak. Mereka juga tidak mau terima 
YAHWEH sebagai nama Allah! 

 
b) Contoh / illustrasi yang sangat tidak cocok. 

Kata ‘kursi’ bukan kata yang berurusan dengan agama / theologia, 
sedangkan kata ‘Allah’ merupakan kata yang berurusan dengan 
agama / theologia. 

 
c) Kalau karena kata ‘Allah’ tidak boleh diterima sebagai terjemahan 

dari ‘God’ ataupun ‘Tuhan’, karena agama-agama lain tidak 
menggunakannya untuk Allah mereka, lalu bagaimana dengan 
contoh-contoh di bawah ini? 

 
• Kata ‘dewa’ yang jelas digunakan oleh orang beragama Hindu. 
• Kata ‘Amin’. 
• Istilah pendeta, pastor, kyai, biksu, pedanda dsb? 
• Istilah gereja, mesjid / masjid, kuil, wihara, kelenteng dsb? 



• Kata-kata / istilah-istilah seperti ‘firman’, ‘Injil’, ‘nabi’, ‘rasul’, 
‘surga / nirwana’, ‘imam’, dsb? 

 
7) Menghubungkan penggunaan nama YAHWEH dan pembuangan kata 

‘Allah’ dengan keselamatan seseorang. 
 
Pdt. Yakub Sulistyo: “Kalau ada orang Kristen yang setia dan taat 
kepada Tuhan padahal belum mengenal Nama Yahweh tetapi 
sudah meninggal, baik meninggal karena sudah tua atau meninggal 
disebabkan karena apapun, karena ia sudah menerima Tuhan 
Yeshua sebagai Tuhan dan Juruselamatnya secara pribadi, tentu 
saja orang tersebut SELAMAT dan PASTI masuk surga, kenapa... 
karena yang menyelamatkan adalah Tuhan dan juru selamat dan 
karena nama sesembahan lain yang selama itu disebut, diyakininya 
sebagai sebutan untuk mengganti atau sinonim dari kata TUHAN 
saja ...karena tidak tahu ya tidak masalah. Namun jika Anda sudah 
diberi pengertian tentang siapakah Yahweh, dan siapakah Allah 
yang adalah Nama Dewa jaman Pra Islam dan juga telah dijadikan 
sebagai Tuhannya umat Islam, tetapi Anda menolak Yahweh, 
maka Firman Tuhan dalam kitab Ibrani 10:26 akan berlaku bagi 
Anda, yang bunyinya ‘Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, 
sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak 
ada lagi korban untuk menghapus dosa itu.’ Artinya sudah 
diberitahu tetapi tidak mau tahu”. 
 
Tanggapan Pdt. Budi Asali: 
 
a) Yakub Sulistyo sudah mengganti Injil yang ada dalam Alkitab kita 

dengan ajaran tentang keharusan menggunakan nama ‘Yahweh’ dan 
larangan menggunakan kata ‘Allah’! 
 
Gal 1:6-9 - “(6) Aku heran, bahwa kamu begitu lekas berbalik 
dari pada Dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil 
kamu, dan mengikuti suatu injil lain, (7) yang sebenarnya bukan 
Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang 
bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. (8) Tetapi 
sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang 



memberitakan kepada kamu suatu injil yang berbeda dengan 
Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. (9) 
Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan 
sekali lagi: jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu 
suatu injil, yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, 
terkutuklah dia”. 
 

b) Keselamatan seseorang bisa hilang gara-gara mendengar ajaran 
Yahweh-isme! 

 
c) Juga keselamatan seseorang menjadi tergantung pada pengertian 

tentang bahasa Arab. Mengapa dalam Kitab Suci tak ada kata-kata 
‘Berbahagialah orang Arab!’? 

 
d) Ibr 10:26 pasti tidak berarti bahwa orang yang melakukan dosa 

sengaja tidak bisa diampuni. 
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