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Kejadian 6:1-8 merupakan salah satu bagian Alkitab yang kontroversial. 
Beberapa isu di dalamnya diperdebatkan oleh para penafsir. Kontroversi pertama 
bagian ini adalah tentang anak-anak Allah (  ִנֵי־ה) ב � ים ה  ֱ◌  yang tercatat dalam ayat ָאֽ
2. Sebagian penafsir mengatakan bahwa anak-anak Allah yang dimaksud dalam bagian 
ini adalah malaikat,sebagian lagi mengatakan bahwa anak-anak Allah itu adalah 
keturunan Set dan sebagian lagi mengatakan bahwa anak-anak Allah tersebut adalah 
para raja. Isu kedua adalah Roh Allah ( יִ֤  רּוח ) dalam ayat 3 yang dikaitkan dengan usia 
manusia. Ini merupakan bagian yang masih terus menjadi kontroversi diantara para 
penafsir sampai pada masa kini. Roh apa yang dimaksud dalam bagian ini? Apa 
hubungan Roh itu dengan usia manusia?. Isu yang ketiga adalah tentang orang-orang 
raksasa yang ada dibumi (Nephilim). Raksasa apa yang dimasud dalam bagian ini? 
Siapakah mereka? Apakah mereka adalah setengah manusia dan setengah anak 
Allah?. Isu yang terakhir adalah tentang frasa Allah menyesal dalam ayat 6. Penyesalan 
adalah hal yang kontradiksi dengan sifat Allah yang Mahatahu dan Mahakuasa, 
penyesalan menunjukkan kelemahan dan ketidaktahuan. 

Setelah melakukan penyelidikan yang spesifik dengan menggunakan 
pendekatan eksegesis, ditemukan bahwa frasa ָאֽ◌ֱ  נֵי־ה בְ  � ִהים lebih tepat 
diterjemahkan sebagai anak-anak para dewa. Frasa ini mengacu kepada raja-raja yang 
memerintah pada saat itu. Kata  יִ֤  ּוחר mengacu kepada substansi Roh manusia yang 
merupakan bagian dari substansi Roh Allah. Allah tidak menciptakan Roh manusia 
tetapi menghembuskanya. Secara sederhana, Roh Allah dalam teks ini adalah nafas 
Allah yang Allah hembuskan dalam 
tubuh manusia sehingga manusia hidup. Raksasa (Nephilim) adalah manusia biasa, 
mungkin secara fisik mereka memiliki ukuran tubuh yang besar, akan tetapi istilah 
Nephilim dalam konteks ini lebih bersifat metafora, yaitu mengacu pada status mereka 
sebagai anak-anak raja. Mereka adalah orang-orang bijak, berkuasa, kaya, terkenal, 
memiliki status sosial yang tinggi dan ternama. Frasa “Allah menyesal” merupakan gaya 
bahasa anthropopahteia, penulis kitab Kejadian menggambarkan perasaan Allah 
seperti perasaan manusia agar pembaca dapat mengerti bagaimana sakitnya hati Allah 
olehkarena dosa manusia. 

Pokok pikiran narasi ini adalah “kejahatan manusia”. Seluruh ayat dalam teks ini 
mengacu pada keadaan manusia yang rusak total di hadapan Tuhan. Tuhan melihat 
bumi dan yang ada adalah kejahatan besar yang dilakukan manusia. Hal itu membuat 
Allah murka sehingga Dia memutuskan untuk mengurangi usia manusia di bumi. Murka 
Allah memuncak pada ayat 7 yaitu penghapusan manusia di bumi beserta semua 
makhluk lain yang melata di atas permukaan bumi dan burung-burung di udara. Ketika 
Tuhan tidak lagi menyayangkan manusia, maka Dia juga tidak lagi menyayangkan 
ciptaan lain karena manusia adalah mahkota ciptaan-Nya. Narasi kejadian 6:1-8 ini 
adalah sebuah peringatan keras bagi orang Kristen masa kini untuk menjauhi 
kejahatan. Dalam teks Kejadian ini, Tuhan secara implisist menyatakan bahwa Dia tidak 



pernah kompromi terhadap dosa. Sekalipun Dia adalah Mahakasih namun Dia juga 
adalah Tuhan yang adil yang pasti akan menghukum dosa. 
Kerusakan total bukanlah dalih untuk melakukan dosa karena Allah telah mengutus 
Kristus untuk mengalahkan kuasa dosa sehingga manusia menjadi mungkin untuk 
menuntut kehidupan yang saleh, terlebih lagi, Allah Roh Kudus menyertai dan memberi 
kekuatan untuk tidak melakukan dosa. 

Teks ini secara khusus juga berbicara kepada para penguasa untuk berhati-hati 
menggunakan kekuasaan karena kekuasaan dapat menjadi pemicu dosa. Kekuasaan 
dapat menjadi kekuatan yang sangat besar untuk bebas dari hukum dunia tetapi tidak di 
hadapan Allah. Sehebat apapaun manusia, manusia tetap tidak berdaya di hadapan 
Allah dan tidak dapat lari dari Allah. Manusia tidak akan dapat melawan tangan Allah 
ketika Ia bangkit dalam murka-Nya melawan manusia. Memang tidak semua orang 
dapat menjadi penguasa, tapi dengan uang, nama baik, status sosial dan intelektual, 
manusia dapat memiliki kekuasaan. Oleh sebab itu tidak ada seorangpun yang bebas 
dari ancaman ini. 

Keunikan dari narasi ini, adalah pernyataan anugerah Allah ditengah-tengah 
murka-Nya. Sekalipun Allah, dalam keadila-Nya menghukum dosa namun di dalam 
kasih-Nya yang tidak terukur, Allah memberi anugerah-Nya. Narasi ini secara eksplisit 
mencatat tentang anugerah Allah mengikuti murka-Nya. Walaupun Allah telah 
memutuskan untuk menghapus semua manusia di bumi tetapi Dia masih memberikan 
anugerah-Nya kepada Nuh. 


