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Penerbit Sastra Hidup Indonesia tidak ingin memberikan kesan bahwa tidak ada perbedaan
antara Tuhan Yang Kekal dan Mahakuasa yang menyatakan Diri di dalam Alkitab, dan
'Allah' yang diperkenalkan di dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya, kami mengakui bahwa
mereka sama sekali tidak sama.
Di dalam buku-buku dan cetakan-cetakan, kami menyediakan bagi para pembaca dan
para siswa, nama-nama dan istilah-istilah tentang Tuhan Alkitabiah secara teliti dan
saksama. Nama-nama dan istilah-istilah Ilahi yang digunakan di dalam naskah-naskah
Alkitab asli seharusnya dicantumkan dengan setepat-tepatnya di dalam buku ini. Oleh
karena itu, penerbit memutuskan untuk menghindari penggunaan beberapa istilah dan
ungkapan “tradisional” yang digunakan di dalam banyak buku Kristen di Indonesia.
Penerbit juga tidak menggunakan istilah-istilah dari bahasa aslinya – bahasa Ibrani dan
bahasa Yunani – dengan menyalin setiap huruf dari satu abjad ke huruf abjad yang lainnya,
walaupun cara kerja ini sesungguhnya sangat akurat. Hal ini karena kita akan menganggap
istilah-istilah seperti itu agak asing dan tidak biasa.
Oleh sebab itu, istilah-istilah yang digunakan dalam buku ini adalah istilah-istilah yang
sudah cukup biasa dalam bahasa Indonesia. Istilah-istilah berikut ini adalah istilah-istilah
yang terpenting:
• Nama pribadi TUHAN Yang Kekal dan TUHAN Yang Maha Kuasa (yang aslinya dalam
bahasa Ibrani: “YAHWEH”) diterjemahkan dengan menggunakan istilah “TUHAN”.
(semuanya ditulis dengan menggunakan huruf besar saja)
• Istilah umum Tuhan (yang aslinya dalam bahasa Ibrani: “Elohim”) diterjemahkan
dengan menggunakan istilah “Tuhan”. (huruf pertamanya saja yang besar)
• Dalam Perjanjian Baru, yang ditulis dalam bahasa Yunani, Roh Kudus memimbing para
penulis dengan menggunakan kata “theos” baik sebagai nama pribadi TUHAN maupun
sebagai istilah umum. Kami menghormati fakta ini dan kami menerjemahkan kata
“theos” dengan memakai istilah“Tuhan“.
• Gelar dan istilah umum Yesus Kristus (yang aslinya di dalam bahasa Yunani: “kyrios”)
diterjemahkan sesuai dengan artinya dalam bahasa asli, yaitu “Tuan“. (huruf pertama
ditulis dengan memakai huruf besar) Jikalau kata “kyrios” tersebut dikenakan pada
manusia atau ciptaan-ciptaan yang lain, yang digunakan adalah istilah “tuan”.
(semuanya ditulis dengan menggunakan huruf kecil)

• Istilah-istilah umum untuk dewa-dewi atau ilah-ilah yang lain diterejemahkan dengan
menggunakan istilah-istilah yang umum, yaitu “ilah“ atau “dewa“. (semuanya ditulis
dengan menggunakan huruf kecil)
Kami yakin bahwa penggunaan istilah yang tepat ini akan menolong para pembaca untuk
membedakan TUHAN, Pencipta kekal yang telah menyatakan Diri-Nya sendiri di dalam
Alkitab dan Allah yang terdapat di dalam Al-Qur'an: TUHAN Alkitabiah sama sekali tidak
sama dengan Allah yang tertulis di dalam Al-Qur'an.
Kami yakin bahwa ketepatan penggunaan istilah ini dapat menjadi suatu berkat yang
bermanfaat bagi Anda dan memberikan suatu rasa hormat bagi satu-satunya Tuhan
Tritunggal.
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