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Kejahatan yang diwujudkan dalam tindakan anarkis terhadap umat percaya saat 
ini telah menjadi sebuah fakta yang tidak dapat dibantah keberadaanya. Hal ini 
disebabkan oleh pandangan-pandangan segelintir orang yang berpendapat bahwa 
tindak kekerasan yang dilakukannya merupakan sebuah pekerjaan yang baik. Bahkan 
untuk menunjukan superioitasnya demi dihormati dan disegani. Hal ini tentu menjadi 
sebuah tantangan berat bagi umat percaya. Apa yang dialami orang percaya saat ini 
bukan merupakan hal yang baru lagi karena kejahatan ini telah ada sejak dahulu. Untuk 
itu sangat penting bagi orang percaya pada masa kini dalam menyikapi persoalan klasik 
tersebut. 

Penghukuman Allah yang digambarkan Nahum dalam kitabnya menjadi dasar 
yang sangat baik bagi umat percaya dalam menyikapi setiap kejahatan yang terjadi 
saat ini. Hal ini sekaligus menegaskan keberadaan Allah sebagai Penguasa tunggal 
atas segala ciptaan-Nya termasuk atas mereka yang tidak mengenal Dia atau bahkan 
yang tidak mengakui-Nya sebagai Allah. Umat Allah tidak diperintah untuk melawan 
atau membalas setiap tindakan kejahatan yang diterimanya tetapi diberi janji bahwa 
mereka akan diselamatkan Allah. Dalam hal ini Allah sebagai Penguasa bertindak 
sebagai lawan atas mereka yang menindas umat-Nya. Selain itu kekudusan-Nya pun 
menjadi dasar penghukuman yang akan diberikan-Nya. 

Penulis menggunakan satu metode penelitian terkait dengan metode yang 
ditempuh yakni metode kualitatif. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data-
data yang terkait dengan judul yang dibahas oleh penulis. Proses ini dilakuakn dengan 
melihat berbagi terjemahan dari teks dan menemukan latar belakang teks, dan 
meninjau masalah teologis teks. Hal ini dialakukan agar memperoleh data yang lengkap 
tentang konsep penghukuman Allah sebagaimana yang terkandung dalam kitab 
Nahum. Adapun menulis membandingkan dengan beberapa bagian dalam alkitab yang 
khususnya berbicara tentang penghukuman Niniwe atau Asyur. Penelitian yang 
dilakukan adalah penelitian perpustakaan (riset perpustakaan) atau studi literatur 
dengan meneliti buku-buku yang terkait dengan pokoko pembahsan ini. 

Melihat fenomena kejahatan yang pernah dialami dalam sejarah Yehuda dan 
Israel maka penulis menghubungkannya dengan keadaan orang percaya masa kini 
yang juga mengalami penganiayaan yang sama. Hal ini penulis hubungkan sedemikian 
rupa untuk memberi sebuah pendapat yang diharapkan dapat menjadi berkat bagi umat 
percaya dalam menyikapi setiap permasalahan yang kerap dialami. 
Langkah yang terakhir adalah memberi saran bagi gereja di Indonesia dalam melihat 
penghukuman Allah atas kejahatan. Hal ini sangat penting karena sepanjang sejarah 
gereja khususnya di Indonesia berbagai penolakan dan aksi kekerasan sering terjadi. 
Dengan demikian pola pikir yang jernih dan penuh ketaatan kepada Allah sebagai 
Penguasa tunggal menjadi alasan mendasar dalam menyikapinya sehingga gereja 
tetap berada dalam posisi yang selaras dengan firman Allah. 


