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K ita harus memandang orang yang berkata 
demikian dengan mata yang terbeliak besar, 

kerana orang Kristian tidak pernah mengatakan 
mereka percaya kepada tiga Tuhan!  Jika Islam dan 
Quran menolak Tritunggal yang terdiri dari Allah, 
Maryam dan Isa (Sura 4:171, 5:116, 112:3-4),    
Kristian juga menolak ajaran itu!  Tritunggal yang 
orang Kristian percaya adalah Allah, Anak dan Roh 

Kudus.   
 

Tritunggal adalah konsep yang tidak mungkin dapat 
dimengerti sepenuhnya oleh manusia apa lagi untuk 
dijelaskan. Allah jauh lebih besar dan agung dari-
pada kita, kerana itu jangan berharap bahawa kita 

dapat memahami Dia secara penuh. 
 

Sebagai satu agama Tauhid di dunia,  Tritunggal 
Kristian berpegang teguh kepada konsep Allah Yang 
Satu.  Tetapi dalam penyatuan  ke-Allahan itu, ada 
tiga keperibadian atau personafikasi.  Sebenarnya 
tidak ada istilah “Tritunggal” dalam Alkitab. Istilah ini 
digunakan untuk menjelaskan Allah yang bersifat tiga 
dalam satu;  iaitu kenyataan tentang terdapatnya 3 
Peribadi yang bersifat sama-wujud, sama-kekal yang 
adalah Tuhan. Jadi kenapa ada  konsep Tritunggal  
dalam agama Kristian? Sama seperti kata tauhid dan 
kalimah syhadah tidak terdapat dalam Quran, begitu 
juga kata Tritunggal tidak terdapat dalam Alkitab.      
Namun elemen Tritunggal itu ada dan dapat dirasa-

kan di mana-mana di dalam Alkitab. 
 

Tiga dalam Allah Yang Satu (Tritunggal) ini adalah 
Bapa (Allah), Anak (Yesus) dan Roh Kudus. Alkitab 
mengajar bahawa Bapa itu Tuhan (Allah Bapa), Yesus 
itu Tuhan (Allah Anak) dan Roh Kudus itu Tuhan (Allah 

Roh Kudus). Walaupun kita dapat memahami       
beberapa fakta tentang perhubungan di antara  
peribadi yang berbeza pada Tritunggal, kita tetap 
harus akur fikiran manusia tidak dapat menjangkau 
Tuhan sepenuhnya. Perlu ditegaskan bahawa konsep 
ini sama sekali tidak mengatakan wujudnya 3 Tuhan. 
Tritunggal adalah satu Allah yang terdiri daripada 3 

Peribadi.  
 

Orang Kristian Menyembah Tiga Tuhan 

Kerana Doktrin Tritunggal? 



Yesus sendiri mengatakan  “Dengarlah, hai orang 
Israel, Tuhan Allah kita,  Tuhan itu esa. Kasihilah    
Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan 
segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu 
dan dengan segenap  kekuatanmu. Dan hukum yang 
kedua ialah: Kasihilah sesamamu manusia seperti diri-
mu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama 

dari pada kedua hukum ini.”  (Markus 12:30,31) 
 

Ayat-ayat Alkitab yang selalu diberikan untuk     

menerangkan tentang Tritunggal adalah: 
 

1.   Hanya ada satu Allah: Ulangan 6:4; 1 Korintus 

8:4;  1 Timotius 2:5;  Galatia 3:20. 

2. Tritunggal itu terdiri dari Tiga Peribadi: Kejadian 
1:1; 1:26; 3:22; 11:7; Yesaya 6:8; 48:16; 61:1; 
Matius 3:16-17; Matius 28:19; 2 Korintus 13:14.  
Pengetahuan bahasa Ibrani sangat membantu 
untuk mengerti “Tiga dalam Allah Yang Satu” 
dalam Perjanjian Lama.  Sebutan jamak “Elohim” 
digunakan dalam Kejadian 1:1. Tidak dapat 
dipertikai kata “Elohim” dan “kita/kami” sebagai 

merujuk kepada elemen lebih daripada dua.  

       Alkitab (Penjanjian Lama dan Perjanjian Baru) 
dengan jelas menyatakan bahawa Allah itu esa 
(lihat Ulangan 6:4, Markus 12:29), tetapi kata 
Ibrani eschad seperti yang terdapat dalam    
Kejadian 2:24 menunjukkan elemen jamak.    
Dalam Kejadian 1:2-3, kita melihat ketiga-tiga 
Peribadi dalam Tritunggal bekerja –  Allah,   
Firman dan Roh; dan di Matius 28:19 Yesus 
menamakan  ketiga-tiga Peribadi tersebut. Kita 
mengetahui bahawa Allah Yang Esa mencipta 
langit dan bumi; Allah Yang Esa adalah Allah 
kepada Abraham; Allah Yang Esa menyatakan 
Diri-Nya bukan sahaja sebagai Pencipta, tetapi 
juga melalui Firman-Nya dan Roh-Nya. Jadi, 
bagaimana kita boleh dan dapat memisahkan 

Allah daripada Firman dan Roh-Nya? 

3.  Setiap anggota Tritunggal adalah Allah. Bapa 
adalah Allah (Yohanes 6:27; Roma 1:7; 1 Petrus 
1:2), Anak adalah Allah (Yohanes 1:1, 14; Roma 
9:5;  Ibrani 1: 8; 1 Yohanes 5: 20) dan Roh Kudus 
adalah Allah (Kisah Rasul-Rasul 5:3-4; 1 Korintus 
3:16;  Roma 8:9;  Yohanes 14:16-17;  Kisah 

Rasul-Rasul 2:1-4). 
 



 

 

 

 

 

 
 

 

Sebenarnya, tidak ada satupun daripada contoh-
contoh terkenal yang dapat memberikan penjelasan 
sepenuhnya tentang Tritunggal. Ada yang cuba   
menerangkan konsep ini dengan menggunakan     
ilustrasi sebiji telur: cengkerang telur, putih-telur dan 

kuning-telur. Tetapi itu tidak tepat kerana setiap satu    
adalah bahagian kepada telur tetapi setiap satunya 
bukanlah telur itu sendiri. Bapa, Anak dan Roh Kudus 
bukan bahagian-bahagian daripada Allah, melain-

kan setiap satunya adalah Allah.  
 

Ada juga yang menggunakan ilustrasi air: cecair, wap 
dan pepejal kesemuanya adalah bentuk-bentuk air.  
Tetapi Bapa, Anak dan Roh Kudus bukannya bentuk-
bentuk Tuhan, melainkan setiap satunya adalah Allah. 
Jadi, walaupun contoh-contoh ini dapat memberikan 
sedikit gambaran tentang Tritunggal, gambaran yang 

diberikan tidaklah tepat pada keseluruhannya.  
 

Allah bukanlah satu kesatuan yang mudah (dalam 
matematik digambarkan sebagai 1+1+1=3). Tetapi 
Allah adalah satu kesatuan yang berhubungan dan 
berkait (digambarkan sebagai 1X1X1=1). Jadi,   
setiap bahagian merupakan kesatuan itu dan tidak 
boleh diasingkan (kalau diasingkan ianya menjadi 
1X1X0=0. Allah tanpa mana-mana Bapa, Anak atau 

Roh bukan Allah!). 
 

Kita semua percaya bahawa Allah adalah infiniti/

kekal (∞).  Dalam bentuk matematik digambarkan 

sebagai ∞ + ∞ + ∞ atau ∞ X ∞ X ∞, di mana     

jawapannya tetap ∞ (infiniti)! 
 

Allah yang kekal tidak dapat djelaskan dengan 
menggunakan contoh-contoh yang fana. Daripada 
memfokus kepada Tritunggal, adalah lebih baik mem-
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fokus kepada sifat dan kebesaran Allah yang sangat 
tidak terbatas berbanding dengan kita. “Alangkah 
hebatnya kekayaan, kebijaksanaan dan pengetahuan 
Allah!  Siapakah dapat menjelaskan keputusan-Nya? 
Siapakah dapat memahami cara Dia melakukan 
sesuatu? Di dalam Alkitab tertulis,  Siapakah yang 
dapat mengetahui fikiran Tuhan? Siapakah yang 
dapat memberikan nasihat kepada-Nya?” (Roma 

11:33-34) 

 

Untuk Peneguhan Iman Kita 

Tritunggal (Triniti) bukanlah sesuatu konsep untuk  
diterangkan dengan sempurnanya, tetapi sesuatu 

perhubungan untuk dialami dengan penuh rendah 
hati.  Hanya apabila kita sudah percaya kepada 
Yesus — melalui-Nya kita mengenal Allah Bapa,  
diangkat menjadi anak-anak-Nya, dan diberi Roh 
Kudus untuk menjadi penghibur kita — barulah kita 
benar-benar dapat mengerti Allah Tritunggal yang 

bekerja di dalam hidup kita. 
 

Lain kali jika ada orang yang dengan sengaja ingin 
berdebat dengan anda tentang Tritunggal, anda 

hanya perlu bertanyakan kepada dia:  

“Adakah anda percaya Yesus adalah Tuhan? Jika 
anda tidak percaya Yesus adalah Tuhan, saya  
tidak berminat berdebat dengan anda tentang 
Tritunggal.  Kerana Yesus yang saya kenal sebagai 
Tuhan itulah yang membolehkan saya mengalami 
penyertaan “kasih karunia Tuhan Yesus,  kasih Allah 
Bapa, dan persekutuan Roh Kudus.” (2 Korintus 
13:14). Anda tidak akan mengerti itu kerana anda 

bukan seorang Kristian.” 

“Seperti anda, saya juga tidak percaya pada 3 
Tuhan — Allah, Maryam dan Isa (atau 3 Tuhan —
Allah, Anak dan Roh).  Tetapi adakah anda 
percaya Allah itu ilahi?  Adakah anda percaya Roh 

Allah itu ilahi?  Dan adakah anda percaya Kalimah 
Allah itu ilahi?  Adakah itu 3 Tuhan? Itulah yang 

saya percaya!” 

 

 


