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EKSEGESE MAZMUR 8 UNTUK MEMBERIKAN 

PEMAHAMAN TENTANG KEDUDUKAN MANUSIA 

SEBAGAI IMAGO DEI 

 

Libertha Masrikat 

 

 

Abstrak: “Diciptakan menurut gambar Allah (Imago Dei)” 

menempatkan manusia pada posisi yang unik di dalam dunia 

ciptaan. Namun, acapkali manusia tidak memahami atau tidak 

memperoleh pemahaman yang utuh mengenai kedudukannya 

sebagai Imago Dei sehingga berdampak dalam perilaku hidup 

sehari-hari. Mazmur 8 merupakan salah satu teks yang dapat 

membawa pembaca pada sebuah refleksi tentang siapa mereka di 

hadapan Allah. Pemazmur melihat kedudukan manusia sebagai 

Imago Dei dalam terang kebesaran dan kemuliaan Allah sehingga 

hanya nama TUHAN yang dimuliakan bukan kemuliaan manusia. 

Inilah keunikan Mazmur 8 dibandingkan dengan teks Alkitab lain 

yang membahas tentang Imago Dei. Oleh karena pemahaman yang 

benar tentang manusia lahir dari pengenalan yang benar akan 

Allah. 

 

Kata Kunci: Imago Dei, Mazmur 8, Kemanusiaan 

 

Abstract: “Created in the image of God (Imago Dei)” places 

human in a unique position in the created world. However, the lack 

of understanding about this position will cause an impropriate 

lifestyle. Psalm 8 helps and informs the readers about how to live 

in the presence of God. The psalmist describes human position as 

the Imago Dei in the context of God‟s glory, thus the one glorified 

is God‟s name, not ours. This is the unique contribution of Psalm 8 

compares to other bible passages discussing the Imago Dei. 
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Therefore, it can be said that the true knowledge of self is based on 

the true knowledge of God. 

 

Keywords: Imago Dei, Psalms 8, Humanity 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Dewasa ini, campur tangan manusia dalam perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak pada kemajuan 

dan kesejahteraan hidup, seringkali membuat manusia lupa bahwa 

mereka hanya makhluk yang hina dan rapuh, namun diperlengkapi 

Tuhan dengan sesuatu yang luar biasa yaitu tridaya (cipta, rasa dan 

karsa) yang tidak ada pada ciptaan lain. Gambaran ketidakpahaman 

mengenai kedudukan manusia tersebut nyata dalam pada perilaku 

hidup tiap-tiap hari di mana manusia bertindak sesuka hati terhadap 

ciptaan lain dan sesama, bahkan tidak mempercayai akan 

keberadaan Tuhan, sombong dan berujung pada mentuhankan diri 

sendiri. Hal ini sejalan dengan pendapat Arie Jan Plaisier yang 

menyatakan bahwa, “manusia bisa hidup secara tidak manusiawi. 

Dia adalah manusia, sekaligus bukan manusia… Manusia 

senantiasa harus menjadi manusia, tetapi ada orang yang tidak 

(mau) menjadi manusia.”
1
 

 

Untuk dapat memahami tentang kedudukan manusia 

tersebut, orang percaya harus memahami apa yang dimaksudkan 

Firman Tuhan tentang manusia sebagai Imago Dei. Oleh sebab itu, 

penulis merasa perlu untuk meneliti salah satu bagian Firman 

Tuhan yaitu Mazmur 8, dengan tujuan untuk memberikan 

pemahaman tentang kedudukan manusia sebagai Imago Dei 

berdasarkan Mazmur 8. Dengan demikian, orang percaya dapat 

                                                
1 Arie Jan Plaisier, Manusia, Gambar Allah, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 

1999), 2. 
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memperoleh pemahaman yang benar dan memengaruhi perilaku 

hidup sehari-hari baik terhadap Tuhan, sesama dan diri sendiri. 

 

PEMBAHASAN 

 

Kitab Mazmur adalah salah satu kitab dalam Perjanjian Lama 

yang paling disukai karena ditulis dengan kata-kata puisi yang 

menenangkan dan menguatkan hati serta membangkitkan imajinasi 

pembaca. Namun di sisi lain, dituliskan dalam bentuk puisi 

memberikan kebebasan bagi para pembaca untuk menafsirkan 

sesuai dengan kondisi mereka. Kebanyakan tulisan-tulisan dalam 

kitab Mazmur dialamatkan kepada Tuhan Allah yang disampaikan 

oleh pemazmur baik dalam bentuk pujian, ucapan syukur, keluhan 

maupun ratapan. Hubungan antara manusia dan Yang Maha Kuasa 

nyata dalam kitab Mazmur. Melalui kitab Mazmur juga, orang 

percaya dapat melihat dengan jelas siapa dirinya di hadapan Tuhan 

yang adalah Pencipta, bahwa manusia hanyalah bagian dari ciptaan 

namun diciptakan menurut gambar Allah (Imago Dei). 

 

Manusia Sebagai Imago Dei 

 

Dalam dunia filsafat, manusia pada hakikatnya dipandang 

sebagai makhluk ciptaan di bumi sebagaimana semua benda 

duniawi. Namun, di pihak lain, manusia muncul dari atas bumi dan 

mengejar suatu dunia yang lebih tinggi. Penelitian serius telah 

menyingkapkan keluhuran atau keagungan manusia yang tiada 

bandingnya.
2
 Akan tetapi, iman Kristen menolak pandangan 

tersebut oleh karena berita bahwa manusia diciptakan dari debu 

menggarisbawahi adanya hubungan yang akrab antara manusia dan 

                                                
2 Lorens Bagus, “Manusia”, Kamus Filsafat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 

1996), 566. 
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bumi ini.Hal ini berarti bahwa manusia itu fana, karena dia tidak 

turun dari langit atau berasal dari atas bumi.
3
 

 

Alkitab memberikan gambaran yang jelas tentang hakikat 

manusia dalam kitab Kejadian, yaitu manusia adalah gambar Allah 

(Imago Dei). Menurut James Montgomery Boice, unsur pertama 

dari manusia yang adalah gambar Allah (Imago Dei) yakni 

kepribadian, di mana perempuan dan laki-laki memiliki atribut-

atribut kepribadian yang Allah sendiri miliki, dan jika memiliki 

kepribadian maka siapa pun pasti memiliki pengetahuan, perasaan 

dan suatu kehendak.
4
 

 

Dilengkapi dengan kepribadian Allah juga berarti bahwa 

manusia memiliki sifat-sifat Allah, akan tetapi tidak semua sifat 

Allah dimiliki oleh manusia karena manusia bukanlah Allah. Sifat-

sifat Allah yang juga dimiliki oleh manusia antara lain: baik, kasih, 

berbelas kasihan, sabar, setia, adil dan sifat-sifat lain yang 

berkaitan dengan moral. Sekalipun demikian, manusia terbatas dan 

mudah berubah-ubah sehingga sifat-sifat Allah dalam diri manusia 

pun terbatas, di mana manusia tidak mampu mengasihi ataupun 

bersikap adil seperti kasih dan keadilan Allah yang teguh. Sifat-

sifat Allah yang tidak dimiliki manusia, yang membedakan 

manusia dengan Allah yaitu Allah Maha Hadir, Maha Tahu, Maha 

Kuasa, Maha Tinggi, tidak berubah, sempurna dan kudus, dan sifat-

sifat lain yang menyatakan kemuliaan-Nya. Dengan demikian, 

sekalipun diciptakan menurut gambar Allah yang dilengkapi 

dengan sifat-sifat atau kepribadian Allah namun manusia tetaplah 

makhluk yang terbatas. 

 

                                                
3 Plaisier, Manusia, 41. 
4 James Montgomery Boice, Dasar-Dasar Iman Kristen, (Surabaya: Momentum, 

2011), 162. 
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Unsur kedua dalam “diciptakan menurut gambar Allah” 

adalah moralitas yang mencakup kebebasan dan tanggung jawab. 

Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan untuk menentukan, 

memutuskan dan memilih antara apa yang baik dan apa yang jahat, 

akan tetapi kebebasan yang dimiliki manusia tidaklah mutlak 

karena terikat pada norma dan dipengaruhi oleh lingkungan. 

Sedangkan tanggung jawab berbicara tentang keberadaan manusia 

yang menyadari apa yang dilakukan dan bertanggung jawab atas 

hal tersebut. Pengetahuan akan kebenaran dan kesadaran akan 

kesalahan serta tanggung jawab untuk menjalani setiap 

konsekuensi merupakan salah satu keserupaan manusia dengan 

Tuhan.
5
 

 

Unsur yang ketiga adalah kerohanian di mana manusia eksis 

karena persekutuan dengan Allah yang adalah Roh. Persekutuan 

yang dimaksud adalah persekutuan yang kekal sebagaimana Allah 

adalah kekal.
6
 Menurut Henry C. Thiessen, “Allah telah 

menciptakan manusia untuk diri-Nya sendiri, dan manusia 

menemukan kepuasan tertinggi dalam persekutuan dengan 

Tuhannya.”
7
 Hal tersebut tidak dirasakan oleh binatang atau pun 

tumbuhan, keduanya tidak memiliki keinginan untuk mencari dan 

bersekutu dengan Allah. 

 

Allah sendiri yang menghembuskan nafas hidup (roh) ke 

dalam manusia (Kejadian 2:7). Roh tersebut yang memungkinkan 

manusia memiliki hubungan yang intim dengan Allah oleh karena 

Ia adalah Roh, dan keberadaan seperti itu menunjuk kepada 

keserupaan dengan Allah. Boice menyatakan bahwa meskipun 

manusia memiliki tubuh fisik, sebagaimana yang dimiliki oleh 

tumbuh-tumbuhan dan hewan, namun hanya manusialah yang 

                                                
5 Boice, Dasar-Dasar Iman, 162-163. 
6 Boice, Dasar-Dasar Iman, 163. 
7
 Henry C. Thiessen, Teologi Sistematika, (Malang: Gandum Mas, 1997), 240. 
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memiliki roh. Hanya pada tingkat itulah manusia sadar akan Allah 

dan bersekutu dengan-Nya.
8
 Selain itu, Allah hanya mengikat 

perjanjian-Nya dengan manusia tidak dengan ciptaan yang lain. 

 

Sejalan dengan Boice, Paul Enns mengemukakan pendapat 

berkaitan dengan manusia sebagai gambar Allah (Imago Dei), yaitu 

bahwa gambar Allah dalam manusia tidak dapat fisikal oleh karena 

Allah adalah Roh (Yohanes 4:24) dan tidak memiliki tubuh. Untuk 

itu, “gambar” tersebut memiliki unsur personalitas yaitu manusia 

memiliki kesadaran diri sendiri dan penentuan diri sendiri yang 

memampukannya untuk membuat pilihan sehingga mengangkat 

manusia di atas binatang. Personalitas juga berbicara mengenai 

semua aspek intelektual manusia. Unsur kedua adalah keberadaan 

spiritual, di mana manusia adalah suatu roh yang rasional dan 

moral, karena itu juga manusia adalah makhluk yang bebas. Allah 

melimpahkan kepada manusia atribut-atribut yang merupakan 

milik-Nya sebagai roh. Dengan demikian, manusia termasuk pada 

kategori keberadaan seperti Allah sendiri dan karena itu mampu 

berkomunkasi dengan Penciptanya. Unsur ketiga adalah natur 

moral, di mana manusia diciptakan dalam kebenaran original yang 

menunjuk pada pengetahuan, kebenaran dan kekudusan. Kebenaran 

tersebut hilang ketika manusia jatuh dalam dosa tetapi dipulihkan 

di dalam Kristus.
9
 

 

Di lain sisi, Richard Lints berpendapat bahwa teologi terlalu 

sering memperlakukan Imago Dei dengan berorientasi lebih banyak 

kepada sifat manusia dan kurang berorientasi pada identitas 

manusia. Selanjutnya menurut Lints, istilah “gambar” dalam 

Kejadian 1-9 ada dalam konteks perjanjian panjang tentang 

hubungan Israel dan TUHAN sebagai Pencipta, bukan merupakan 

                                                
8 Boice, Dasar-dasar Iman, 163. 
9 Paul Enns, The Moody Handbook of Theology Jilid 1, (Malang: Literatur 

SAAT, 2010), 376-377. 
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istilah umum tentang atribut manusia. Dalam konteks perjanjian, 

yang menjadi perhatian utama adalah keberadaan Israel dan 

perlindungan mereka dari ancaman bangsa-bangsa di sekitar atau 

dari orang-orang yang ada di tengah-tengah mereka sendiri. Hal ini 

adalah bagian terpenting dari identitas manusia, bukan dalam arti 

yang abstrak tetapi dalam hubungan dengan TUHAN, apa arti dan 

makna menemukan perlindungan dalam TUHAN.
10

 

 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa manusia 

sebagai Imago Dei, tidak hanya sebatas berbicara tentang manusia 

sebagai ciptaan yang menyandang citra Allah, oleh karena istilah 

tersebut memiliki pemahaman yang lebih luas. Keunggulan 

manusia yang adalah citra Allah ini mencakup beberapa aspek yang 

tidak dapat dilepas-pisahkan, yakni berkaitan dengan mandat Allah, 

kepribadian Allah, moral Allah dan tentang hubungan yang intim 

(persekutuan) antara manusia dengan Allah yang tidak dimiliki 

oleh ciptaan yang lain di mana di dalamnya terkandung janji-janji 

Allah pada manusia khususnya orang percaya pada-Nya. 

 

Imago Dei tidak hanya berbicara mengenai satu aspek dalam 

kehidupan manusia namun mencakup keseluruhan hidup manusia 

baik tentang dirinya sendiri maupun dalam hubungan dengan 

Tuhan, sesama dan ciptaan lain. 

 

TAFSIRAN MAZMUR 8 DALAM KAITAN  

DENGAN IMAGO DEI 

 

Form dan Setting 

 

Mazmur 8 merupakan Mazmur Pujian Individu yang lahir 

dari perenungan pribadi Pemazmur. Di kemudian hari, Mazmur ini 

digunakan dalam sebuah ibadah sebagai liturgi. Di mana ada 

                                                
10

 Richard Lints, Identity and Idolatry, (Illinois: InterVarsity Press, 2015), 35. 
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bagian di dalam ibadah yang lagu pujiannya dinyanyikan secara 

antiphonal atau bergantian.
11

 Nyanyian yang mengacu pada 

penciptaan menurut tradisi kuno, hal tersebut bertujuan untuk 

menghibur anggota komunitas yang terguncang dalam dunia yang 

kurang lebih bermusuhan.
12

 

 

Struktur Mazmur 8 

 

Dalam upaya untuk memahami konsep Imago Dei dalam 

Mazmur 8, maka perlu memerhatikan struktur Mazmur 8 di mana 

terlihat jelas bahwa kemuliaan manusia dilihat dalam terang 

kemuliaan Allah. Adapun struktur Mazmur 8 sebagai berikut: 

1. Pendahuluan     (ay. 1) 

2. Pujian atas kemuliaan nama Tuhan  (ay. 2a) 

3. Kemuliaan Tuhan dalam tindakan-Nya (ay. 2b-9) 

a. Keagungan dan kekuatan Tuhan  (ay. 2b-3) 

b. Ketidakberartian manusia   (ay. 4-5) 

c. Kemuliaan manusia   (ay. 6-9) 

4. Pujian atas kemuliaan nama Tuhan  (ay. 10) 

 

Pendahuluan (ay. 1) 

 

Ayat 1 merupakan pendahuluan dari Mazmur 8 yang 

memberikan informasi mengenai alamat Mazmur tersebut, yaitu 

kepada pemimpin musik atau kelompok musik; serta informasi 

awal bahwa Mazmur ini ditulis menurut lagu Gitit, Mazmur Daud. 

Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai ayat 1 oleh karena 

hanya sebagai sebuah introduksi. 

 

                                                
11 Peter C. Craigie, Psalms 1-50, Word Biblical Commentary Volume 19, 

(Waco: Word Books Publisher, 1983), 106. 
12 Erhard S. Gerstenberger, Psalms Part I, (Grand Rapids: William B. Eerdmans 

Publishing Company, 1991), 71-72. 
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Pujian atas Kemuliaan Nama Tuhan (ay. 2a) 

 

Pada awal Mazmur ini (ay. 2), pemazmur menyapa Tuhan 

sebagai alamat pujiannya dengan nama pribadi Tuhan 

 Dalam Yudaisme, nama pribadi Tuhan begitu sakral .(Yahweh/יְהָוֵ֤ה)

untuk diucapkan sehingga hanya gelar-Nya saja yang sering 

digunakan. Akan tetapi, pemazmur menggunakan nama pribadi 

Tuhan diikuti dengan gelar-Nya serta pujian akan nama tersebut. 

 

Nama-nama dalam Alkitab adalah penting karena mewakili 

siapa seseorang dan apa yang dilakukannya. Untuk itu, ketika 

pemazmur menyapa Tuhan dengan nama pribadi-Nya maka itu 

mewakili semua yang TUHAN kerjakan dalam hidup pemazmur.
13

 

Israel telah mengenal Allah sebagai TUHAN, oleh sebab itu, 

melihat kebesaran alam semesta ini dan menyadari karya Allah 

kepada manusia yang melampaui pengertian dan pengetahuan 

manusia sendiri, pemazmur berseru memuji nama TUHAN. Nama 

ini dahsyat karena Dia telah melakukan karya-karya yang hebat, 

berkuasa dan menakjubkan (band. Keluaran 15:6; 1 Samuel 4:8; 

Mazmur 76:5; 93:4). Kedahsyatan nama TUHAN yang patut 

disembah dan dimuliakan ini tidak hanya terbatas pada pemazmur 

dan Israel, tetapi juga meliputi seluruh bumi.
14

 

 

Selanjutnya pemazmur tidak menyebutkan “Tuhanku” tetapi 

“Tuhan kami,” hal tersebut mengindikasikan bahwa pemazmur 

ingin mengidentifikasikan dirinya di dalam kelompok orang-orang 

percaya serta juga mengajak orang lain untuk memuji Tuhan oleh 

karena kebesaran dan kemuliaan nama-Nya yang begitu 

menakjubkan.  

                                                
13 Federico Villanueva, Psalms 1–72, (Cumbria: Langhan Global Library, 2016), 

65. 
14 Marie Claire Barth dan B. A. Pareira, Tafsiran Alkitab: Kitab Mazmur 1-72, 

(Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, 1998), 171. 
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Menurut Barth dan Pareira, frasa ini dijiwai oleh suatu sikap 

penyembahan yang mendalam kepada Tuhan yang agung. Seruan 

“Ya TUHAN, Tuhan kami” mengandung arti pengakuan bahwa 

TUHAN sebagai satu-satuya Tuhan, yakni Tuhan yang mengatasi 

segala tuhan, Tuhan segala sesuatu yang kepada-Nya patut 

diberikan segala pujian dan penyembahan.
15

 

 

Kemuliaan Tuhan dalam Tindakan-Nya (ay. 2b-9) 

 

Dalam ayat 2b-9 pemazmur menyatakan kemuliaan Tuhan 

dalam tindakan-Nya yaitu ketika Tuhan menyatakan keagungan-

Nya hingga mengatasi langit dan menetapkan dasar kekuatan-Nya 

pada mulut anak-anak dan bayi-bayi untuk menghancurkan musuh 

(ay. 2b-3), ketika pemazmur melihat kemegahan langit ciptaan 

Tuhan dan menyadari dirinya sebagai manusia yang tidak berarti 

apa-apa (ay. 4-5), dan ketika Tuhan memberikan pada manusia 

kedudukan yang sedikit lebih rendah atau hampir sama seperti diri-

Nya dan memahkotai manusia dengan kemuliaan dan hormat juga 

kuasa atas ciptaan lain (ay. 6-9). 

 

Keagungan dan Kekuatan Tuhan (ay. 2b-3) 

 

Kemuliaan Tuhan yang dinyatakan dalam tindakan-Nya 

ditunjukkan melalui keagungan-Nya yang luar biasa, yang telah 

ditetapkan atas langit melalui segala ciptaan. Namun hal yang 

mengejutkan, setelah pemazmur berbicara tentang betapa hebatnya 

kemuliaan Tuhan dan kemudian langsung disebutkan tentang 

“anak-anak dan bayi-bayi.” Dari sesuatu yang hebat dan luar biasa, 

yang sulit dijangkau oleh manusia berpindah kepada sesuatu yang 

seringkali tidak diperhitungkan. Dengan demikian, ayat 3 

meneguhkan lagi akan kebesaran nama Tuhan dan apa yang 

                                                
15

 Barth dan Pareira, Kitab Mazmur 1-72, 171. 
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dilakukan-Nya di mana keagungan dan kemuliaan Tuhan tidak 

hanya di langit tetapi juga di bumi di bawah. 

 

Frasa “dari mulut anak-anak dan bayi-bayi, Engkau telah 

menetapkan kekuatan atas musuh-musuh-Mu” menimbulkan 

berbagai interpretasi. LXX menerjemahkan istilah “kekuatan” 

dalam bagian ini sebagai “pujian”. Hal tersebut sejalan dengan 

pendapat Kraus bahwa kekuatan yang ditetapkan Allah dari mulut 

anak-anak dan bayi-bayi harus dipahami sebagai pujian. Dengan 

demikian, melalui pujian yang keluar dari mulut anak-anak dan 

bayi-bayi, Allah membangun benteng, mendirikan kekuatan yang 

abadi, yang diarahkan kepada musuh-musuh untuk menghancurkan 

mereka. Inilah keagungan dan kebesaran Allah oleh karena Dia 

dapat melakukan perbuatan yang besar melalui cara-cara yang 

tampaknya tidak cukup kuat.
16

 

 

Berbeda dari Kraus, Kirkpatrick menyatakan bahwa misteri 

manusia lebih besar dari misteri tentang langit karena manusia 

adalah ciptaan yang diciptakan menurut gambar Allah (Imago Dei) 

dengan segala kebesaran dan keagungan mereka. Oleh sebab itu, 

walaupun dalam masa kanak-kanak yang dianggap lemah, manusia 

adalah saksi dari keberadaan dan karakter Allah.
17

 Di dalam 

kelompok manusia yang dianggap lemah ini, Tuhan meletakkan 

kekuatan-Nya untuk menghancurkan musuh-musuh-Nya. 

 

Berkaitan dengan musuh-musuh Tuhan, tidak jelas siapa 

musuh-musuh Tuhan yang dimaksudkan oleh pemazmur. Craigie 

berpendapat bahwa musuh melambangkan kekuatan manusia yaitu 

mereka yang menyombongkan/membanggakan diri sendiri. Selain 

                                                
16 Hans-Joachim Kraus, Psalms 1-59, (Minneapolis: Augsburg Publishing 

Company, 1991), 181. 
17 A. F. Kirkpatrick, The Book of Psalms, (Cambridge: The Syndics of The 

Cambridge University Press, 1951), 38. 
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itu, musuh-musuh Tuhan adalah mereka yang tidak mengenali 

nama TUHAN atau wahyu yang datang melalui Nama itu, karena 

jika mereka sampai pada pengakuan penuh maka permusuhan 

dengan Allah tentu akan berhenti.
18

 

 

Anak-anak dan bayi-bayi belum mampu melakukan sesuatu 

sendiri karena ketidakmampuan fisik, namun kata-kata merupakan 

kekuatan mereka yang terkadang melaluinya Allah menyadarkan 

orang yang lebih dewasa. Lebih daripada itu, kekuatan yang 

dimaksud oleh pemazmur bukan hanya terbatas pada pujian tetapi 

kekuatan yang menyatakan akan keberadaan dan karakter Allah 

dalam diri manusia dengan tujuan untuk melawan musuh-musuh 

Tuhan yaitu orang-orang yang menyangkal keberadaan dan 

kekuasaan Allah.  

 

Ketidakberartian Manusia (ay. 4-5) 

 

Dalam perenungan pribadinya, pemazmur melihat dan 

mengagumi langit yang adalah buatan tangan Tuhan. Langit yang 

menjadi kekaguman manusia ketika malam tiba, langit tersebut 

adalah langit Tuhan, yang menyatakan keagungan Tuhan yang 

meliputi seluruh bumi. Bulan dan bintang-bintang yang menambah 

keindahan langit karena semaraknya. Langit adalah ciptaan Tuhan 

dan bukan merupakan kekuasaan yang patut disembah.
19

 

 

Kemegahan dan keagungan langit tersebut kemudian 

diperbandingkan dengan diri pemazmur sebagai manusia. Di mana 

begitu indah dan megahnya langit buatan Tuhan, namun 

kemegahannya tidak menjadikan langit sebagai ciptaan yang 

istimewa di mata Tuhan. Manusialah yang diingat dan diperhatikan 

oleh Sang Pencipta, untuk itu pertanyaan refleksi “Apakah manusia 

                                                
18 Craigie, Psalms 1-50, 107. 
19

 Barth dan Pareira, Kitab Mazmur 1-72, 172. 
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sebab Engkau selalu mengingat dia? Dan apakah anak manusia 

sebab Engkau selalu memerhatikan dia?” membawa pemazmur 

untuk melihat dan menyadari dirinya sebagai manusia. 

 

Menurut Williams, dalam Mazmur 8, orang percaya 

disadarkan untuk melihat kemuliaan manusia dalam terang 

kemuliaan Allah. Hanya setelah memuji Tuhan yang hidup melalui 

pernyataan “Ya TUHAN, Tuhan kami, betapa mulia nama-Mu di 

seluruh bumi!” pertanyaan tentang apakah manusia dapat 

dibangkitkan dengan baik, sehingga sekarang manusia dapat 

menemukan bahwa mereka hanya ciptaan di hadapan Tuhan.
20

 

 

Istilah “manusia” dalam ayat 5 menggunakan dua kata Ibrani 

yaitu ֹוׁש  Kata ‟ĕnôsh dapat merujuk .(ādām‟) ָאָדם dan (ĕnôsh‟) ֱאנֶ֥

pada seorang individu dalam pengertian yang paling umum dengan 

tidak memiliki kekhususan. Tidak jelas bentuk kata kerja dari kata 

‟ĕnôsh namun jika kata tersebut berasal dari kata ‟ānash yang 

berarti “menjadi lemah, sakit” maka penekanan dasarnya adalah 

pada kelemahan atau kefanaan manusia. Konotasi ini dapat 

diterima dalam beberapa konteks, terutama yang menekankan 

ketidakberartian manusia.
21

 

 

Sedangkan kata ‟ādām menunjuk pada manusia sebagai 

gambar Allah di mana dibedakan dari istilah ‟îsh (laki-laki sebagai 

lawan dari perempuan, atau laki-laki yang dibedakan dalam hal 

kejantanannya), ‟ĕnôsh (manusia yang lemah dan rapuh), dan geber 

                                                
20 Donald Williams, Psalms 1–72, Mastering The Old Testament Volume 13, 

(Dallas: Word Publishing, 1986), 74. 
21 Thomas E. Mccomiskey, ֱאנֹוׁש , in R. Laird Haris, Gleason L. Archer, Jr. and 

Bruce K. Waltke, Theological Wordbook of The Old Testament Volume I, 

(Chicago: Moody Press, 1980), 59. 
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(manusia yang hebat/kuat dan mulia).
22

 Dengan menggunakan 

kedua kata Ibrani tersebut, pemazmur ingin menunjukkan keadaan 

manusia dari dua sisi yaitu manusia adalah ciptaan yang lemah dan 

rapuh tetapi juga sebagai gambar Allah (Imago Dei). 

 

Meskipun Mazmur 8 menggunakan istilah ם ָדָ֗  ֶבן־ָאְ֜

(bēn־‟ādām) berbeda dengan istilah yang digunakan dalam Kej. 

1:26 yaitu ם  namun kedua istilah tersebut memiliki (ādām‟) ָאָדָ֛

pengertian yang sama yaitu manusia. Istilah ם ָדָ֗  (ādām‟־bēn) ֶבן־ָאְ֜

selain menunjuk pada satu individu dalam satu kelompok namun 

juga berarti “manusia” (band.Yehezkiel 2:1).
23

 Sedangkan menurut 

Taylor, istilah “anak manusia” adalah sinonim dengan istilah 

“manusia” karena ditunjukkan jelas dalam paralelisme puisi 

(khususnya Mazmur 8) dan hal tersebut mengacu pada sifat 

duniawi dan ketidakberartian manusia. Kesejajaran ini juga sering 

digunakan dalam kitab Yehezkiel.
24

 

 

Namun di sisi lain, istilah ‟ādām merujuk pada manusia yang 

berbeda dari ciptaan yang lain oleh karena manusia diciptakan 

spesial dan atas kesepakatan Ilahi (“Baiklah Kita menjadikan 

manusia…” Kejadian 1:26), penciptaan manusia merupakan 

tindakan langsung dari Allah, ia diciptakan menurut gambar Allah 

(Imago Dei), ia ditempatkan pada posisi yang mulia, ia 

dimaksudkan untuk posisi yang lebih tinggi (dalam arti yang 

permanen dan terpenuhi). Oleh karena itu, manusia merupakan 

mahkota penciptaan.
25

 

 

                                                
22 Leonard J. Coppes, ָאָדם, in R. Laird Haris, Gleason L. Archer, Jr. and Bruce K. 
Waltke,Theological Wordbook of The Old Testament Volume I, (Chicago: 

Moody Press, 1980), 10. 
23 HALOT Hebrew Lexicon, BibleWorks 10. 
24 William Taylor, “Psalms,” dalam Nolan B. Horman, (ed.), The Interpreter‟s 

Bible Volume IV, (Nashville: Abingdon Press, 1955), 51. 
25

 Coppes, 10 ,ָאָדם. 
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Menurut Coppes, manusia dalam citra Allah (Imago Dei) 

mencakup beberapa aspek yaitu roh yang menunjuk pada 

kesederhanaan, spiritualitas dan keabadian manusia; kekuatan fisik 

atau kemampuan di mana manusia memiliki intelektual dan 

kehendak; integritas intelektual dan moral yaitu pengetahuan, 

kebenaran dan kekudusan; tubuh (sebagai organ yang sehat dari 

jiwa yang kekal); dan manusia memiliki kuasa atas ciptaan yang 

lebih rendah. Manusia dapat mengambil keputusan sendiri dan 

bertanggung jawab atasnya, manusia sendiri yang menentukan 

nasibnya dengan pilihan dan kehendak; dan hanya manusia yang 

dinilai sebagai orang benar atau berdosa oleh hukum Allah.
26

 

 

Dalam kaitan manusia dengan alam semesta, Craigie 

berpendapat bahwa panorama langit sebagai ruang yang begitu luas 

dengan dimensi di luar pemahaman manusia, membuat manusia 

hanyalah fragmen kecil di alam semesta yang seperti raksasa. 

Tidak dapat dibayangkan bahwa Allah dapat mengingat dan 

memberikan perhatian kepada setiap manusia namun itulah 

kebenarannya bahwa Allah mengasihi ciptaan yang lemah 

dibanding dengan kemegahan alam semesta.
27

 

 

Dengan demikian, pertanyaan retoris ini menunjukkan bahwa 

pemazmur memahami dan menyadari sungguh siapa dirinya 

sebagai manusia di hadapan Allah. Sekalipun manusia memiliki 

keistimewaan karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah 

(Imago Dei), namun di sisi lain, manusia adalah makhluk yang 

lemah dan rapuh serta tidak berarti. Oleh karena dosa telah 

merusak gambar Allah tersebut di dalam diri manusia sehingga 

tidak ada alasan yang kuat bagi Allah untuk memerhatikan dan 

mengingat manusia. Jika dalam keadaaan sedemikian pun, Allah 

                                                
26 Coppes, 10 ,ָאָדם. 
27

 Craigie, Psalms 1-50, 108. 
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tetap memerhatikan dan mengingat manusia, hal tersebut 

menunjukkan betapa besar kasih Allah kepada manusia. 

 

Pertanyaan retoris tersebut juga menjadi peringatan bagi 

setiap manusia yang berlaku tidak sopan dengan menganggap 

dirinya hebat sehingga menjadi sombong, oleh karena seperti yang 

dinyatakan Spurgeon bahwa manusia seumpama cacing yang 

lemah dan debu, yang pengetahuannya sangat terbatas dan 

melakukan banyak kebodohan sehingga jika diperhadapkan dengan 

amukan alam (badai, gempa bumi, kelaparan, sampar dan lain-

lain), maka manusia dapat ditenggelamkan dalam kuburan dan 

tubuhnya dimakan cacing.
28

 

 

Kemuliaan Manusia (ay. 6-9) 

 

Ayat 6 diawali dengan  ְו (wᵉ) yang menunjuk pada sesuatu 

yang bertolak belakang atau bertentangan. Jika dalam ayat 5 

menekankan ketidakberartian manusia dengan sebuah pertanyaan 

refleksi maka dalam ayat 6 pemazmur ingin menyatakan kenyataan 

lain yang bertolak belakang dengan ayat sebelumnya, yakni 

sekalipun manusia hina dan rapuh serta tidak berarti jika 

dibandingkan dengan kemegahan alam semesta namun Allah 

membuat mereka kurang sedikit dari Allah atau dalam terjemahan 

lain “hampir sama seperti Allah”. 

 

Dalam menerjemahkan, beberapa penafsir agak berbeda oleh 

karena kata “Elohim” memiliki beberapa pengertian. Taylor 

menerjemahkan frasa ini, “Thou hast made him little lower than the 

angels.”
29

 Sedangkan Kraus menerjemahkan “… than the heavenly 

beings” yang berarti bahwa manusia ditempatkan di bawah 

                                                
28 C. H. Spurgeon, Psalm 1-26. The Treasury of David Vol. 1a, (Grand Rapids: 

Zondervan Publishing House, 1976), 81. 
29

 Taylor, The Interpreter‟s Bible Volume IV, 52. 



Jurnal Theologia Aletheia Volume 20 No.15 September 2018  69 

 

 

makhluk surgawi yang mengelilingi tahta kerajaan TUHAN.
30

 

Sejalan dengan Taylor dan Kraus, menurut Villanueva, kata 

„angels‟ berasal dari kata elohim dalam bentuk jamak yang dapat 

juga diterjemahkan „tuhan‟. Jika Elohim digunakan untuk 

menunjuk pada Allah maka haruslah diterjemahkan dalam bentuk 

tunggal. Untuk itu, terjemahan yang lebih mungkin adalah “… than 

the angels” atau ”… than the heavenly beings” untuk menunjuk 

pada manusia.
31

 

 

Berbeda dengan para penafsir di atas, Craigie berpendapat 

bahwa manusia adalah tuan atas alam semesta yang diciptakan, 

secara khusus, berkuasa atas ciptaan lain dalam alam semesta. Hal 

tersebut hanya mungkin jika Tuhan membuat dia sedikit lebih 

rendah dari-Nya, karena Tuhan adalah Sang Pencipta, Penguasa 

Tertinggi, yang telah memberikan kuasa-Nya kepada manusia. 

Selanjutnya menurut Craigie, beberapa yang menerjemahkan 

“angels” atau “heavenly beings” mungkin didorong oleh kesopanan 

karena agak berlebihan untuk mengklaim bahwa manusia hanya 

sedikit lebih rendah dari Allah.
32

 

 

Sependapat dengan Craigie, Barth dan Pareira menyatakan 

bahwa Elohim haruslah diterjemahkan dengan “Allah,” karena 

pada bagian ini pemazmur berbicara tentang keluhuran rajawi 

manusia atas ciptaan-ciptaan yang lain. Dalam Alkitab tidak ada 

teologi tentang keluhuran rajawi para ilah atau malaikat atau 

makhluk surgawi lain, yang ada hanya keluhuran rajawi Allah. 

Untuk itu, dalam ayat 6, manusia harus dihubungkan dengan Allah 

bukan yang lain.
33

 

 

                                                
30 Kraus, Psalms 1-59, 183. 
31 Villanueva, Psalms 1 – 72, 67. 
32 Craigie, Psalms 1-50, 108. 
33

 Barth dan Pareira, Kitab Mazmur 1-72, 173. 
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Selain itu, ayat 6 juga mengacu pada Kej. 1:26-27 di mana 

manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah (Imago Dei). 

Hal tersebut memberikan manusia posisi istimewa di dalam dunia 

ciptaan yaitu sebagai wakil Allah. Menurut Charles dan Emilie, 

ketika manusia diciptakan menurut gambar Allah (Kej. 1: 26-27), 

manusia dimahkotai dengan kemuliaan dan kehormatan Allah, 

dilantik sebagai penguasa makhluk atau ciptaan lain. Kemegahan 

TUHAN yang ditempatkan di atas langit tercermin dalam gambar-

Nya, manusia, yang telah dimahkotai-Nya sebagai wakil-Nya untuk 

memerintah atas bumi. Allah membuat manusia berkuasa sebagai 

raja yang dimahkotai atas binatang dan tumbuhan.
34

 

 

Dalam Ecclesiasticus, salah satu buku apokripa, dituliskan 

tentang penciptaan manusia bahwa Allah menjadikan manusia 

menurut gambar-Nya, dan menaruh ketakutan pada manusia atas 

semua mahkluk, dan memberinya kuasa atas binatang dan burung. 

Nasihat, lidah, telinga, mata dan hati diberikannya kepada mereka 

untuk mengerti. Dengan demikian, Allah mengisi manusia dengan 

pengetahuan dan menunjukkan pada mereka yang baik dan jahat 

sehingga manusia akan memuji nama kudus-Nya supaya mereka 

dapat mencari karya-karya Allah yang luar biasa (Eccles. 17:3-9).
35

 

 

Selain itu, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah atau 

Imago Dei, tidak hanya berbicara tentang kuasa yang diberikan 

Allah kepada manusia untuk menaklukkan bumi dan segala isinya 

(ay. 7-9) sebagai mandat yang diberikan oleh Allah. Namun juga 

berkaitan dengan atribut dan sifat-sifat Allah yang ada dalam diri 

manusia. Pemazmur ketika menyadari dirinya sebagai manusia 

yang hina dan rapuh, juga menyadari bahwa dia adalah gambar 

                                                
34 Charles Augustus Briggs and Emilie Grace Briggs, A Critical and Exegetical 

Commentary on The Book of Psalms, (Edinburgh: T. & T. Clark Limited, 1987), 

64. 
35

 Coppes, 10 ,ָאָדם. 
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Allah (Imago Dei), di mana sifat-sifat Allah dan karaktek-Nya ada 

dalam diri pemazmur. 

 

Imago Dei juga berbicara tentang hubungan atau persekutuan 

dengan Allah di mana hanya manusia yang memiliki hak istimewa 

untuk dapat membangun persekutuan dengan Allah serta 

berkomunikasi dengan Penciptanya. Pemazmur menunjukkan itu 

melalui pengalaman pribadinya, di mana dalam perenungan dan 

pujian yang dinaikkan kepada Allah, serta pengenalannya akan 

Allah yang menggambarkan betapa intim hubungan pemazmur 

dengan Allah, Sang Pencipta. 

 

Mazmur 8 memberikan pemahaman yang jelas dan utuh 

mengenai manusia sebagai Imago Dei di mana tidak hanya 

berbicara mengenai satu aspek yaitu kekuasaan atas ciptaan lain 

dalam alam semesta tetapi juga keseluruhan hidup manusia baik 

dalam hubungan dengan diri sendiri, sesama, ciptaan lain dan 

terlebih Tuhan. 

 

Keistimewaan manusia di hadapan Allah ini harus dilihat 

sebagai anugerah yang diberikan-Nya. Bentuk hiphil pada kata 

ְמִׁשיֵלהו  dalam ayat 7 memberikan penegasan pada hal (tamšîlēhû) ַתָ֭

itu, oleh karena hiphil memunyai pengertian “menyebabkan 

berkuasa.” Pengertian ini memberikan pemahaman bahwa kuasa 

yang Allah berikan kepada manusia tidak disebabkan oleh sesuatu 

di luar diri-Nya atau datang dari manusia itu sendiri tetapi Allah 

sendirilah yang berinisiatif untuk memberikan kuasa atas ciptaan 

lain kepada manusia serta membuat posisi manusia sedikit lebih 

rendah dari-Nya. 

 

Selanjutnya dalam ayat 8-9, pemazmur menjelaskan secara 

rinci tentang buatan tangan Tuhan yang atasnya manusia diberikan 

kuasa yaitu bukan hanya binatang-binatang ternak yang kelihatan 
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jinak, namun binatang-binatang buas yang memiliki kekuatan lebih 

besar dari manusia. Burung-burung di udara, ikan-ikan di laut dan 

segala yang melintasi arus lautan yaitu segala jenis ikan baik besar 

maupun kecil. Tuhan memberikan kuasa atas semuanya itu dan 

meletakkannya di bawah kaki manusia, ciptaan yang lemah dan 

tidak berarti. 

 

Pujian atas Kemuliaan Nama Tuhan (ay. 10) 

 

Pemazmur menutup mazmurnya dengan mengulang kalimat 

pujian di awal sebagai sebuah inklusio. Pemazmur kembali memuji 

nama TUHAN yang ajaib sebagai sebuah penekanan untuk 

mengungkapkan suatu tujuan yaitu nama TUHAN dimuliakan di 

seluruh bumi. 

 

Pengulangan ini juga memberikan pemahaman bahwa 

sekalipun manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah 

(Imago Dei) dan diberikan posisi yang hampir sama seperti Allah 

namun bukan merupakan sesuatu yang membuat manusia pantas 

untuk menyombongkan diri dan bertindak semena-mena. Oleh 

karena apa yang dilakukan Allah bagi manusia bukan agar manusia 

dapat dimuliakan tetapi agar nama TUHAN dimuliakan. Dengan 

demikian, kemuliaan dan kehormatan manusia harus dilihat dalam 

terang kemuliaan Allah. 

 

RELEVANSI 

 

Dalam Mazmur 8 dapat dilihat bahwa pemahaman yang 

benar mengenai kedudukan manusia sebagai Imago Dei juga 

berkaitan erat dengan pengenalan yang benar akan Allah yang 

berpengaruh pada sikap hidup orang percaya tiap-tiap hari. Untuk 

itu, ada beberapa pokok penting berkaitan dengan pemahaman 

tentang kedudukan manusia sebagai Imago Dei yang harus menjadi 
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dasar berpikir orang percaya dalam memahami Allah dan diri 

sendiri, antara lain: 

 

Bukti Keberadaan Allah 

 

Salah satu bagian dalam Perjanjian Lama yang 

menggambarkan sentralisasi Allah adalah Mazmur 8. Selain itu, 

Mazmur 8 juga menjelaskan bahwa segala kuasa dan otoritas yang 

ada pada manusia berasal dari Allah. Pengulangan kata “Engkau” 

yang menunjuk pada TUHAN, dalam setiap bagian Mazmur 8, 

memberikan penekanan dan penegasan tentang sentralisasi Allah 

bahwa Dia yang menciptakan kemegahan langit, menetapkan 

keagungan, kekuatan dan kemuliaan-Nya atas segala ciptaan di 

bumi bahkan ciptaan yang terlemah sekalipun, dan Allah juga yang 

memberikan kuasa kepada manusia, memahkotai dia dengan 

kemuliaan dan kehormatan serta meletakkan segala buatan tangan-

Nya di bawah kaki manusia. Segala sesuatu berasal dari Allah 

karena Allah adalah sumber segala sesuatu. 

 

Pemazmur memahami sungguh bahwa Allah adalah Tuhan, 

Pribadi yang absolut, dalam pengertian bahwa Dia adalah Pencipta 

dari segala sesuatu dan dengan demikian merupakan dasar dari 

realitas yang lain. Allah tidak membutuhkan keberadaan yang lain 

bagi eksistensi-Nya sendiri, tidak ada yang menyebabkan Allah ada 

atau yang dapat menghancurkan Dia, karena Allah selalu ada. 

Eksistensi-Nya tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu karena 

Dia adalah Allah atas ruang dan waktu.
36

 Kenyataan ini 

bertentangan dengan pemikiran sekuler pada umumnya bahwa 

bukan Allah yang menciptakan alam semesta dan manusia, namun 

semua terbentuk dari materi-materi atau gerak-gerak yang terjadi 

secara kebetulan. Namun sebenarnya pemikiran ini dimaksudkan 

                                                
36 John M. Frame, Apologetika bagi Kemuliaan Allah, (Surabaya: Momentum, 

2009), 47. 
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untuk menolak keberadaan Allah sebagai Pribadi dan Tuhan atas 

segala sesuatu. 

 

Sejalan dengan Mazmur 8 yang menyatakan bahwa segala 

sesuatu bersumber dari Allah dan bukan dari materi-materi lain, 

John M. Frame mengemukakan bahwa jika alam semesta, manusia 

dan segala sesuatu terbentuk dari atom-atom atau gerak-gerak yang 

terjadi secara kebetulan dan jika yang tidak berpribadi adalah yang 

primer, maka tidak ada kesadaran, tidak ada hikmat, dan tidak ada 

kehendak pada asal mula sesuatu. Apa yang disebut pertimbangan 

atau nilai merupakan hal yang tidak diharapkan, hanya 

konsekuensi-konsekuensi yang kebetulan dari peristiwa-peristwa 

yang bersifat kesempatan sehingga tidak perlu untuk dipercayai. 

Pada akhirnya kebijaksanaan moral tidak akan dihargai. 

Persahabatan, kasih dan keindahan semuanya tidak memunyai 

konsekuensi ultimat.
37

 

 

Dengan demikian, harus diakui bahwa alam semesta dan 

segala isinya diciptakan oleh satu Pribadi, yang merancangkan dan 

memiliki tujuan atas dunia. Pribadi yang menciptakan manusia 

serupa dan segambar dengan-Nya (Imago Dei). Pribadi yang 

melengkapi manusia dengan tridaya (cipta, rasa dan karsa) 

sehingga membedakan mereka dari ciptaan yang lain. Hal ini 

membuktikan bahwa ada Pribadi yang menyebabkan manusia dan 

segala sesuatu ada, Pribadi yang lebih berkuasa dari manusia. 

Pribadi tersebut adalah Tuhan. 

 

Kesadaran akan adanya Tuhan tersimpan dalam hati manusia, 

hal tersebut yang memungkinkan setiap orang berusaha mencari 

Tuhan dengan cara masing-masing. Johanes Calvin menyatakan, 

 

                                                
37

 Frame, Apologetika, 48-49. 
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Allah telah menempatkan dalam hati kita semua suatu 

pengetahuan akan diri-Nya, dan pengetahuan itu 

sewaktu-waktu dihidupkan-Nya kembali dalam ingatan 

kita… Mulai dari awal dunia tidak pernah ada negeri, 

atau kota, ataupun rumah tangga yang dapat hidup 

tanpa beragama. Hal itu merupakan suatu pengakuan 

terpendam bahwa kesadaran akan adanya suatu Allah 

tertera dalam hati semua orang. Maka sia-sialah apa 

yang dikatakan sementara orang, bahwa agama itu 

direka oleh kelicikan dan keculasan beberapa orang 

supaya dengan akal mereka itu mereka dapat 

mengendalikan rakyat biasa. Menurut mereka, orang 

yang memberi perintah kepada yang lain-lain supaya 

mengabdi kepada Allah, sama sekali tidak percaya 

bahwa ada suatu Allah. Saya memang harus mengaku 

bahwa ada beberapa orang pintar dan licik yang di 

bidang agama dengan culasnya telah menghayalkan 

banyak hal agar membuat rakyat biasa takjub dan takut, 

supaya mereka ini menurut dengan lebih gampang. 

Tetapi sama sekali tidak mungkin mereka mencapai 

maksud mereka, seandainya hati orang tidak diresapi 

sebelumnya oleh keyakinan yang tegas bahwa Allah 

ada.”
38

 

 

Pada akhirnya, orang percaya yang memahami bahwa segala 

sesuatu bersumber dari Tuhan akan mengakui bahwa Tuhan itu 

ada, dan Tuhan yang menciptakan serta mengatur manusia, alam 

semesta dan segala isinya. Segala kuasa, pengetahuan, hikmat dan 

kasih bersumber dari Tuhan oleh karena Tuhan adalah sumber dari 

segala sesuatu. Segala sesuatu dijadikan-Nya untuk hormat dan 

kemuliaan nama-Nya. 

                                                
38 Johanes Calvin, Institutio: Pengajaran Agama Kristen, (Jakarta: BPK Gunung 

Mulia, 2015), 13-14. 
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Pemahaman tentang Gambar Diri 

 

Gambar diri adalah pemahaman seseorang mengenai siapa 

dirinya dan harus menjadi apa atau bagaimana dirinya tersebut. 

Mazmur 8 dengan jelas memberikan pemahaman tentang siapa 

sebenarnya manusia itu. Di satu sisi, manusia adalah makhluk yang 

lemah dan hina, namun di sisi lain manusia adalah ciptaan yang 

istimewa oleh karena diciptakan menurut gambar Allah (Imago 

Dei) dan dimahkotai dengan kehormatan dan kemuliaan. 

 

Kesaksian Alkitab yang menyatakan bahwa manusia 

diciptakan dari debu tanah menunjukkan betapa rapuh dan 

lemahnya manusia itu. Allah tidak menciptakan manusia dari emas, 

perak, batu atau dari sesuatu yang berharga dan kuat. Penyakit dan 

kematian membuat manusia seperti uap, yang hari ini ada namun 

besok dapat tiada. Selanjutnya manusia disebut makhluk yang hina, 

kehinaannya nyata ketika manusia jatuh dalam dosa. Dosa 

menjadikan manusia sebagai terhukum yang siap untuk menerima 

murka Allah. Dosa memberi jarak yang lebar bagai sebuah jurang 

antara manusia dan Allah. 

 

Ketika orang percaya lebih menekankan pada kelemahan dan 

kehinaan manusia maka akan memiliki citra diri yang rendah. Di 

mana cenderung memandang rendah, muak dan membenci diri 

sendiri. Bahkan terkadang dapat berpikir bahwa mereka sama 

sekali tidak berharga.
39

 Hal tersebut dapat mengakibatkan orang 

percaya melakukan tindakan-tindakan yang merugikan diri sendiri 

seperti menjual diri (prostitusi) dan menggunakan obat-obat 

terlarang, melakukan tindakan kekerasan yang mencerminkan citra 

diri yang negatif, yang menunjukkan bahwa mereka membenci 

masyarakat dan membenci diri sendiri. Selain itu, citra diri yang 
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rendah juga dapat mengundang orang lain untuk tidak menghargai 

diri kita sendiri. 

 

Manusia memang ciptaan yang lemah dan hina namun di sisi 

lain manusia juga adalah ciptaan yang mulia oleh karena diciptakan 

menurut gambar Allah (Imago Dei) dan diberikan kuasa serta 

kemuliaan. Plaisier mengutip kata-kata seorang filsuf yang 

mengemukakan bahwa: 

 

“Manusia tidak lebih buruk daripada buluh, akan tetapi 

ia adalah buluh yang mempunyai kesadaran. Alam 

dengan gampang bisa menghancurkan manusia, uap air 

saja sudah bisa menghanguskannya. Tetapi apabila 

alam membunuhnya, dia masih lebih unggul daripada 

apa yang membunuhnya, karena dia tahu bahwa dia 

mati, dan dia tahu kelemahannya berhadapan dengan 

alam. Padahal, alam sendiri tidak tahu apa-apa.”
40

 

 

Inilah salah satu keunikan manusia bahwa mereka memiliki 

kesadaran akan apa yang terjadi di sekitar dan di dalam diri mereka 

sendiri. Allah melimpahkan nilai dan kemuliaan yang sangat tinggi 

bagi manusia, hal tersebut nyata dalam Mazmur 8:6 ketika 

pemazmur dalam pujiannya menyatakan bahwa “Engkau telah 

membuat dia kurang sedikit dari Allah.” Hal tersebut mengacu 

pada “diciptakan menurut gambar Allah (Imago Dei)” di mana 

manusia memiliki sifat, karakter dan kuasa serta persekutuan 

dengan Allah. 

 

Menurut Kappalle dan Currid, frasa “gambar Allah” (Imago 

Dei) tidak pernah diterangkan secara sistematis di bagian manapun 

dalam Alkitab, tetapi ide ini jelas menampilkan manusia sebagai 

“mahkota ciptaan” yang mencerminkan kemuliaan Allah. Manusia 
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berada dalam harmoni dengan alam semesta dan sebagai 

penyandang gambar Allah sehingga manusia dapat mengenal Allah 

serta berada dalam hubungan yang konstan dengan Dia, dan dapat 

menanggapi firman-Nya.
41

 Akan tetapi penekanan secara 

berlebihan pada sisi ini dapat menyebabkan manusia jatuh dalam 

kesombongan. 

 

Merasa diri lebih istimewa daripada yang lain dapat membuat 

orang percaya jatuh dalam dosa kesombongan. Seringkali yang 

menjadi tolak ukur untuk hal ini adalah bentuk fisik (kecantikan 

atau ketampanan), kekayaan, strata sosial dan jabatan. Orang 

percaya kemudian membentuk kelompok-kelompok sosial untuk 

menunjukkan dari mana mereka berasal dan perbedaan mereka dari 

yang lain. 

 

Kesombongan, kecongkakan dan peninggian gambar diri 

mengakibatkan manusia pertama jatuh dalam dosa yakni ketika 

Adam dan Hawa tergoda untuk menjadi seperti Allah sehingga 

memutuskan sendiri apa yang benar dan salah bagi mereka dengan 

melanggar perintah-Nya. Selain itu, Allah memandang jijik orang 

yang sombong dan angkuh, untuk itu orang percaya harus berhati-

hati sehingga tidak terjebak di dalam peninggian gambar diri. 

 

Gambar diri manusia sebagai mahkluk yang lemah dan hina, 

dan makhluk yang mulia merupakan dua sisi yang tidak boleh 

dilepas-pisahkan atau tidak boleh menitik-beratkan pada satu sisi 

saja sehingga tidak terjadi ketimpangan, oleh karena kedua unsur 

tersebut ada dalam diri setiap manusia seperti dua sisi mata uang. 

Kedua unsur ini juga saling melengkapi satu sama lain, di mana 

ketika orang percaya merasa rendah diri dan tidak berharga, 
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kenyataan bahwa dia adalah makhluk mulia yang diciptakan 

menurut gambar Allah (Imago Dei) menyadarkan bahwa betapa 

mulia dan istimewanya dia di hadapan Allah. Sebaliknya, ketika 

orang percaya hendak menyombongkan diri dan merasa lebih 

unggul dari yang lain, kesadaran akan kehinaan dan kelemahannya 

membawa dia untuk menyadari bahwa semua karena anugerah 

Allah. 

 

Manusia Hanya Ciptaan 

 

Kesadaran bahwa manusia adalah ciptaan nampak dalam 

pertanyaan retoris yang diungkapkan pemazmur dalam pujiannya 

(Mazmur 8:5), dua istilah yang menjelaskan tentang manusia ini 

memberikan gambaran bahwa manusia adalah ciptaan Allah. Jika 

manusia adalah ciptaan Allah maka manusia bereksistensi hanya di 

dalam Dia dan bergantung sepenuhnya pada Dia sehingga tidak ada 

sesuatu pun yang terjadi pada diri manusia di luar kehendak-Nya. 

Akan tetapi, manusia sebagai ciptaan yang unik, di mana 

diciptakan menurut gambar dan rupa Allah (Imago Dei) sehingga 

manusia memiliki kepribadian dan moral Allah. Hal ini 

memberikan pengertian bahwa manusia adalah satu pribadi yang 

mandiri, yang mampu membuat keputusan-keputusan, menetapkan 

tujuan serta berjalan ke arah tujuan tersebut tanpa harus ada 

intervensi dari kekuatan di luar dirinya. 

 

Keadaan ini memberikan dua sudut pandang di mana di satu 

sisi, manusia berhubungan dengan Allah secara berbeda dengan 

binatang dan semua ciptaan lainnya. Namun di sisi lain, ada jurang 

pemisah antara Allah dan manusia, penyandang gambar-Nya, di 

mana Allah berdaulat secara absolut dan manusia adalah makhluk 

ciptaan yang bergantung penuh pada-Nya.
42

 Hal tersebut 

menunjukkan betapa unik pekerjaan tangan Tuhan yang sulit untuk 
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dipahami oleh pikiran manusia sendiri karena sekalipun 

menyandang gambar Allah namun manusia bukanlah Allah tetapi 

hanya ciptaan yang memiliki keterbatasan. 

 

Hal mendasar yang membedakan manusia dari Allah dan 

yang menegaskan bahwa manusia hanyalah ciptaan adalah Allah 

bersifat transenden dan imanen. Dia abslout sedangkan manusia 

tidak, kepribadian-Nya berbeda dengan kepribadian manusia di 

mana kepribadian Allah adalah asli sedangkan kepribadian manusia 

adalah turunan sehingga terbatas. Allah adalah pribadi yang 

sempurna dan tidak bergantung pada yang tidak berpribadi, 

sedangkan manusia bergantung pada materi yang tidak berpribadi 

(tiga kebutuhan manusia yaitu sandang, pangan dan papan) dan 

berusaha keras untuk bertahan hidup.
43

 

 

Dengan demikian tidak ada alasan yang cukup kuat untuk 

membenarkan sikap orang percaya yang menganggap diri sebagai 

tuhan karena telah menciptakan sesuatu berdasarkan pengetahuan 

yang diperoleh atau karena dapat menentukan hidupnya sendiri 

tanpa bergantung pada siapa pun. Selain itu, terkadang kuasa yang 

diberikan Allah kepada manusia membuat mereka lupa akan 

kedudukannya yang hanya sebagai ciptaan sehingga dalam 

kehidupan sehari-hari orang percaya bertindak semena-mena 

terhadap ciptaan lain (binatang dan tumbuhan) dengan cara 

merusak dan mengeksploitasi bahkan hal tersebut dilakukan pada 

sesamanya. Menganggap diri sebagai tuhan tentu merupakan 

pemberontak terhadap Allah dan menjadikan diri kekejian di mata-

Nya. 
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