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KEHARUSAN MENGGUNAKAN NAMA
‘YAHWEH’
DAN
LARANGAN MENGGUNAKAN KATA ‘ALLAH’
Ayat-ayat yang dipakai oleh kelompok Yahweh-isme untuk
menunjukkan bahwa Yesus memang mengucapkan /
mengajarkan nama Yahweh itu:
1. Yoh 17:6,26 - “(6) Aku telah menyatakan namaMu
kepada semua orang, yang Engkau berikan kepadaKu
dari dunia. Mereka itu milikMu dan Engkau telah
memberikan mereka kepadaKu dan mereka telah
menuruti firmanMu. ... (26) dan Aku telah
memberitahukan namaMu kepada mereka dan Aku
akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau
berikan kepadaKu ada di dalam mereka dan Aku di
dalam mereka.’”.
Tanggapan Pdt. Budi Asali:
a. Kalau dalam Yoh 17:6,26 kata ‘nama’ betul-betul
menunjuk pada nama YHWH itu, bagaimana kelompok
Yahweh-isme menafsirkan Yoh 17:11-12 - “(11) Dan
Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka
masih ada di dalam dunia, dan Aku datang
kepadaMu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka
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dalam namaMu, yaitu namaMu yang telah Engkau
berikan kepadaKu, supaya mereka menjadi satu
sama seperti Kita. (12) Selama Aku bersama mereka,
Aku memelihara mereka dalam namaMu, yaitu
namaMu yang telah Engkau berikan kepadaKu; Aku
telah menjaga mereka dan tidak ada seorangpun dari
mereka yang binasa selain dari pada dia yang telah
ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang
tertulis dalam Kitab Suci”.
Dalam Kitab Suci, kata ‘nama’ bisa menunjuk pada
bermacam-macam hal:
• betul-betul menunjuk pada ‘nama’ seseorang.
• menunjuk kepada ‘diri si pemilik nama’.
• menunjuk pada ‘karakter si pemilik nama’.
• menunjuk pada ‘kuasa si pemilik nama’.
• menunjuk pada ‘otoritas si pemilik nama’.
• dan sebagainya.
Dalam setiap pemunculan kata ‘nama’, kontext harus
menentukan arti yang mana yang harus dipakai. Dalam
persoalan Yoh 17:11-12 ini, tidak mungkin ‘nama’ betulbetul menunjuk pada ‘nama’. Saya sendiri menafsirkan
bahwa kata ‘nama’ dalam Yoh 17:11-12 ini berarti
‘kuasa’. Cobalah baca text itu dengan mengartikan
‘nama’ sebagai ‘kuasa’, maka saudara akan melihat
semuanya cocok / masuk akal. Tetapi kalau kata ‘nama’
betul-betul menunjuk pada ‘nama YAHWEH’, maka
semua akan menjadi kacau!
F. F. Bruce (tentang Yoh 17:11-12): “The name of God
in the OT denotes not only his character (as in verse 6),
but also his power; Ps. 20:1 (‘the name of the God of
Jacob protect you!’); Ps. 54:1 (‘Save me, O God, by thy
name’; where ‘by the name’ stands in synonymous
parallelism with ‘by thy might’); Prov. 18:10 (‘The
name of the LORD is a strong tower’). By the Father’s
power, imparted to Jesus, Jesus himself had guarded
them as a treasure entrusted to him by the Father” [=
Nama Allah dalam PL tidak hanya menunjukkan
karakterNya (seperti dalam ay 6), tetapi juga
kuasaNya; Maz 20:2 (‘nama Allah Yakub melindungi
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/ membentengi engkau!’); Maz 54:3 (‘Ya Allah,
selamatkanlah aku karena / oleh namaMu’; dimana
‘oleh nama’ berada dalam paralelisme yang sama
dengan ‘karena / oleh keperkasaanMu’); Amsal 18:10
(‘nama TUHAN adalah menara yang kuat’). Oleh
kuasa Bapa, yang diberikan kepada Yesus, Yesus
sendiri telah menjaga mereka sebagai suatu harta
yang dipercayakan kepadaNya oleh Bapa] - hal 332.
Maz 20:2 - “Kiranya TUHAN menjawab engkau pada
waktu kesesakan! Kiranya nama Allah Yakub
membentengi engkau!”.
Maz 54:3 - “Ya Allah, selamatkanlah aku karena
namaMu, berilah keadilan kepadaku karena
keperkasaanMu!”.
Amsal 18:10 - “Nama TUHAN adalah menara yang
kuat, ke sanalah orang benar berlari dan ia menjadi
selamat”.
Sekarang bandingkan penafsiran di atas ini dengan katakata Teguh Hindarto di bawah ini.
Teguh Hindarto: “Apakah Nama Yahweh mengandung
kuasa? Jika nama Yahweh memiliki makna yang
mendalam dan ada kaitannya dengan kata ‘HAYAH’
[berada, hadir, bertindak], maka nama Yahweh
tentunya memiliki kuasa yang luar biasa. Dikatakan
dalam Sefer Mishley [Amsal] 18:10], ‘migdal oz shem
Yahweh, bo yaruts tsadiq we nisgav’ , yang artinya
‘nama Yahweh adalah menara yang kokoh, orang
benar berlari menghampirinya dan menjadi selamat’.
Ayat ini menegaskan bahwa nama Yahweh berkuasa
untuk menyelamatkan. Bangsa Yisrael sebagai umat
perjanjian Yahweh telah berkali-kali membuktikan
kedahsyatan
nama
Yahweh.
Yahweh
telah
menunjukkan keperkasaannya dengan menghukum
elohim orang Mitsrayim dengan sepuluh tulah,
dengan membelah Yam Suf [laut Suf] dengan angin
timur yang kuat, dengan mengirimkan manna dari
langit yang memelihara perjalanan orang Yishrael di
padang gurun sehingga tidak kelaparan, dengan
memayungi bangsa Yishrael dengan tiang awan pada
waktu siang hingga tidak kepanasan dan dengan tiang
api pada waktu malam, sehingga tidak kedinginan
3

dan dikuasai gelap, dengan memberikan kemenangan
dalam peperangan melawan para penyembah
berhala. Bukti keperkasan nama Yahweh adalah
ketika Nabi EliYah melawan lima ratus nabi Baal di
gunung Horev dan Yahweh yang disembah dan
dipanggil nama-Nya menjawab dengan api yang
menyambar dari langit [1 Raj 18:20-46]”.
Catatan: ‘Yisrael’ = Israel; ‘Mitsrayim’ = Mesir.
Tanggapan Pdt. Budi Asali:
Ini merupakan tafsiran yang menggelikan, yang saya kira
tidak membutuhkan tanggapan yang serius. Sudah jelas
bahwa yang memiliki kuasa adalah ‘Yahweh’ sendiri,
bukan ‘nama Yahweh’ tersebut! ‘Yahweh’ adalah
seorang pribadi, dan karena itu bisa mempunyai kuasa,
tetapi ‘nama Yahweh’ itu bukan pribadi, dan karena itu
tidak mungkin mempunyai kuasa.
Betul-betul lucu bahwa dalam acara debat terbuka
tanggal 14 Juni 2008 di GKRI GOLGOTA, Jl Dinoyo
19b, Surabaya, antara saya dan Pdt. Esra versus
kelompok Yahweh-isme yang diwakili oleh Teguh
Hindarto dan Kristian Sugiyarto, mereka mengatakan
bahwa penafsiran kami dalam persoalan Yoh 17:6 ini
merupakan suatu EISEGESIS! Saya berpendapat bahwa
penafsiran mereka yang menuntut ayat Kitab Suci
ditafsirkan apa adanya (kalau ‘nama’ ya harus berarti
‘nama’) adalah penafsiran orang naif yang tidak mengerti
Hermeneutics. Semua ayat Kitab Suci harus ditafsirkan
dengan memperhatikan ayat-ayat lain dalam Kitab Suci,
supaya tidak terjadi penafsiran yang menabrak ayat lain.
Dan itu yang saya lakukan dalam menafsirkan Yoh 17:6
ini.
b. Kalau dalam Yoh 17:6,26 kata ‘nama’ betul-betul
menunjuk pada nama Yahweh itu, adalah aneh bahwa
setelah Yesus memberitahukan nama Yahweh itu kepada
para murid, Ia masih akan memberitahukan hal itu lagi!
Yoh 17:26 - “dan Aku telah memberitahukan
namaMu kepada mereka DAN AKU AKAN
MEMBERITAHUKANNYA, supaya kasih yang
Engkau berikan kepadaKu ada di dalam mereka dan
Aku di dalam mereka.’”.
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Kalau cuma ‘nama YAHWEH’, apa perlu diberitahukan
berulang-ulang? Apakah para murid itu begitu tolol,
sehingga hanya diberitahu nama ‘Yahweh’ saja tak bisa
mengerti, sehingga harus diulang-ulang? Ini sangat tidak
masuk akal! Tetapi kalau ‘nama’ ditafsirkan ‘diri Allah’
itu sendiri, yang mencakup karakter, kehendakNya dsb,
maka kalimat ini cocok. Mengapa? Karena pelajaran
seumur hiduppun tidak akan cukup untuk bisa mengenal
diri Allah dengan sempurna.
c. Kalau dalam Yoh 17:6,26 kata ‘nama’ betul-betul
menunjuk pada nama YHWH itu, adalah aneh bahwa
dalam sepanjang Perjanjian Baru, termasuk dari mulut
Yesus sendiri, nama YHWH tidak pernah keluar barang
satu kalipun! Pada waktu Yesus mengajarkan Doa Bapa
Kami, Ia tidak menyuruh mereka untuk menyebut
‘Yahweh’ tetapi ‘Bapa’. Dan pada waktu Ia sendiri
berdoa dalam Yoh 17:1-26, tidak satu kalipun Ia
menyebut nama ‘Yahweh’.
Yoh 17:1-26 - “(1) Demikianlah kata Yesus. Lalu Ia
menengadah ke langit dan berkata: ‘Bapa, telah tiba
saatnya; permuliakanlah AnakMu, supaya AnakMu
mempermuliakan Engkau. (2) Sama seperti Engkau
telah memberikan kepadaNya kuasa atas segala yang
hidup, demikian pula Ia akan memberikan hidup
yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan
kepadaNya. (3) Inilah hidup yang kekal itu, yaitu
bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah
yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah
Engkau utus. (4) Aku telah mempermuliakan Engkau
di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang
Engkau berikan kepadaKu untuk melakukannya. (5)
Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah Aku
padaMu sendiri dengan kemuliaan yang Kumiliki di
hadiratMu sebelum dunia ada. (6) Aku telah
menyatakan namaMu kepada semua orang, yang
Engkau berikan kepadaKu dari dunia. Mereka itu
milikMu dan Engkau telah memberikan mereka
kepadaKu dan mereka telah menuruti firmanMu. (7)
Sekarang mereka tahu, bahwa semua yang Engkau
berikan kepadaKu itu berasal dari padaMu. (8) Sebab
segala firman yang Engkau sampaikan kepadaKu
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telah Kusampaikan kepada mereka dan mereka telah
menerimanya. Mereka tahu benar-benar, bahwa Aku
datang dari padaMu, dan mereka percaya, bahwa
Engkaulah yang telah mengutus Aku. (9) Aku berdoa
untuk mereka. Bukan untuk dunia Aku berdoa, tetapi
untuk mereka, yang telah Engkau berikan kepadaKu,
sebab mereka adalah milikMu (10) dan segala
milikKu adalah milikMu dan milikMu adalah
milikKu, dan Aku telah dipermuliakan di dalam
mereka. (11) Dan Aku tidak ada lagi di dalam dunia,
tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan Aku
datang kepadaMu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah
mereka dalam namaMu, yaitu namaMu yang telah
Engkau berikan kepadaKu, supaya mereka menjadi
satu sama seperti Kita. (12) Selama Aku bersama
mereka, Aku memelihara mereka dalam namaMu,
yaitu namaMu yang telah Engkau berikan kepadaKu;
Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorangpun
dari mereka yang binasa selain dari pada dia yang
telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang
tertulis dalam Kitab Suci. (13) Tetapi sekarang, Aku
datang kepadaMu dan Aku mengatakan semuanya ini
sementara Aku masih ada di dalam dunia, supaya
penuhlah sukacitaKu di dalam diri mereka. (14) Aku
telah memberikan firmanMu kepada mereka dan
dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari
dunia, sama seperti Aku bukan dari dunia. (15) Aku
tidak meminta, supaya Engkau mengambil mereka
dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka
dari pada yang jahat. (16) Mereka bukan dari dunia,
sama seperti Aku bukan dari dunia. (17)
Kuduskanlah mereka dalam kebenaran; firmanMu
adalah kebenaran. (18) Sama seperti Engkau telah
mengutus Aku ke dalam dunia, demikian pula Aku
telah mengutus mereka ke dalam dunia; (19) dan Aku
menguduskan
diriKu
bagi
mereka,
supaya
merekapun dikuduskan dalam kebenaran. (20) Dan
bukan untuk mereka ini saja Aku berdoa, tetapi juga
untuk orang-orang, yang percaya kepadaKu oleh
pemberitaan mereka; (21) supaya mereka semua
menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam
Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di
dalam Kita, supaya dunia percaya, bahwa Engkaulah
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yang telah mengutus Aku. (22) Dan Aku telah
memberikan kepada mereka kemuliaan, yang Engkau
berikan kepadaKu, supaya mereka menjadi satu,
sama seperti Kita adalah satu: (23) Aku di dalam
mereka dan Engkau di dalam Aku supaya mereka
sempurna menjadi satu, agar dunia tahu, bahwa
Engkau yang telah mengutus Aku dan bahwa Engkau
mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi
Aku. (24) Ya Bapa, Aku mau supaya, di manapun
Aku berada, mereka juga berada bersama-sama
dengan Aku, mereka yang telah Engkau berikan
kepadaKu, agar mereka memandang kemuliaanKu
yang telah Engkau berikan kepadaKu, sebab Engkau
telah mengasihi Aku sebelum dunia dijadikan. (25) Ya
Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal
Engkau, tetapi Aku mengenal Engkau, dan mereka
ini tahu, bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku;
(26) dan Aku telah memberitahukan namaMu kepada
mereka dan Aku akan memberitahukannya, supaya
kasih yang Engkau berikan kepadaKu ada di dalam
mereka dan Aku di dalam mereka.’”.
Perhatikan semua bagian yang saya garis-bawahi. Itu
adalah kata-kata yang Yesus gunakan untuk menyebut
Bapa dalam doa. Ia menyebut ‘Bapa’, Allah’, ‘Engkau’,
dan ‘Mu’. Tetapi tidak sekalipun keluar kata-kata YHWH
/ Yahweh / Yehovah dsb dari mulut Yesus, bahkan tidak
dalam ‘terjemahan bajakan’ versi ILT! Mengapa?
d. Kalau istilah ‘nama’ harus selalu diartikan secara
hurufiah, lalu bagaimana kelompok Yahweh-isme
menafsirkan ayat-ayat di bawah ini?
Wah 3:12 - “Barangsiapa menang, ia akan Kujadikan
sokoguru di dalam Bait Suci AllahKu, dan ia tidak
akan keluar lagi dari situ; dan padanya akan
Kutuliskan nama AllahKu, nama kota AllahKu, yaitu
Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari AllahKu,
dan namaKu yang baru”.
Wah 14:1 - “Dan aku melihat: sesungguhnya, Anak
Domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama
dengan Dia seratus empat puluh empat ribu orang
dan di dahi mereka tertulis namaNya dan nama
BapaNya”.
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Wah 22:4 - “dan mereka akan melihat wajahNya, dan
namaNya akan tertulis di dahi mereka”.
e. Arti yang benar dari kata ‘nama’ dalam Yoh 17:6,26.
Jadi, kata-kata “Aku telah menyatakan namaMu
kepada
semua
orang”
dan
“Aku
telah
memberitahukan namaMu kepada mereka” dalam
Yoh 17:6,26 ini harus ditafsirkan bagaimana? Sama
seperti sudah saya jelaskan di atas, bahwa ‘nama’ sering
bukan betul-betul menunjuk pada ‘nama’nya, tetapi
menunjuk kepada ‘orang yang mempunyai nama itu’,
maka di sini juga harus diartikan demikian! Jadi, Yesus
bukan menyatakan ‘nama YHWH’ ataupun pengucapan
yang sebenarnya dari nama itu, tetapi Ia menyatakan ‘diri
dari Allah’, dan ini jelas berhubungan dengan pengajaran
tentang sifat-sifat Allah, kehendak Allah, dan sebagainya.
Karena itu, jelas bahwa Yoh 17:6,26 tak bisa dijadikan
dasar bahwa Yesus memang mengajarkan pengucapan
nama Yahweh itu.
2. Luk 4:18-20 - “(18) ‘Roh Tuhan ada padaKu, oleh sebab
Ia telah mengurapi Aku, untuk menyampaikan kabar
baik kepada orang-orang miskin; dan Ia telah mengutus
Aku (19) untuk memberitakan pembebasan kepada
orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang
buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas,
untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang.’
(20) Kemudian Ia menutup kitab itu, memberikannya
kembali kepada pejabat, lalu duduk; dan mata semua
orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadaNya”.
Kristian Sugiyarto: “Ketika Yahshua (Yesus) pada hari
Sabat di Sinagoge membaca Kitab Yes.61:1-2
sebagaimana dikisahkan pada Luk. 4:18-19, kitab
berbahasa apa yang dibaca oleh Yesus? Ibrani bukan?
Kedua ayat ini menulis Adonai YHWH 1 kali dan
YHWH 2 kali; jika YHWH dibaca Adonai apakah akan
ada yang terbaca Adonai Adonai?. Selain itu berarti
nama ini ‘no meaning in term of nothing to do with the
name of the Son Yahshua’. Thus, Yahshua should read
Yahweh (instead of Adonai), sebab pada saat itulah Ia
memproklamasikan bahwa diri-Nya diurapi oleh
Yahweh sebagai Mesias (ay 21)”.
8

Tanggapan Pdt. Budi Asali:
a.
Saya berpendapat bahwa Yesus membaca Yes 61
tersebut dari LXX.
Dalam hal ini saya tidak setuju dengan Bambang
Noorsena yang mengatakan bahwa pada saat itu Yesus
memang membaca dari Perjanjian Lama bahasa Ibrani.
Saya menganggap Yesus mengutip dari LXX /
Septuaginta. Alasannya: kalau Luk 4:18-19 ini
dibandingkan dengan Yes 61 versi Ibrani maka memang
terlihat perbedaan-perbedaan.
Luk 4:18-19 - “(18) ‘Roh Tuhan ada padaKu, oleh
sebab Ia telah mengurapi Aku, untuk menyampaikan
kabar baik kepada orang-orang miskin; dan Ia telah
mengutus Aku (19) untuk memberitakan pembebasan
kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi
orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang
yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat
Tuhan telah datang.’”.
Yes 61:1-2 - “(1) Roh Tuhan ALLAH ada padaku,
oleh karena TUHAN telah mengurapi aku; Ia telah
mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik
kepada orang-orang sengsara, dan merawat orangorang yang remuk hati, untuk memberitakan
pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan
kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari
penjara, (2) untuk memberitakan tahun rahmat
TUHAN dan hari pembalasan Allah kita, untuk
menghibur semua orang berkabung”.
Jamieson, Fausset & Brown dalam tafsirannya tentang
Luk 4:19, Pulpit Commentary dalam tafsirannya tentang
Luk 4:18, A. T. Robertson dalam tafsirannya tentang Luk
4:17, dan Vincent dalam tafsirannya tentang Luk 4:18,
menganggap bahwa pada saat itu Yesus mengutip dari
LXX / Septuaginta.
Jamieson, Fausset & Brown (tentang Luk 4:19): “The
quotation is chiefly from the Septuagint version, used, it
would seem, in the synagogues” (= Kutipan ini
terutama dari versi Septuaginta, yang kelihatannya
digunakan di sinagog-sinagog).
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A. T. Robertson (tentang Luk 4:17): “It is a free
quotation from the Septuagint” (= Ini adalah suatu
kutipan bebas dari Septuaginta).
Pulpit Commentary (tentang Luk 4:18): “St. Luke here
quotes, with a few important variations, from the LXX.
of Isa 61:1,2” (= Santo Lukas di sini mengutip, dengan
sedikit / beberapa perbedaan penting, dari LXX
tentang Yes 61:1-2).
Vincent (tentang Luk 4:18): “‘To set at liberty.’
APOSTEILAI. Literally, ‘to send away in discharge.’
Inserted from the Septuagint of Isa. 58:6” (=
‘Membebaskan’. APOSTEILAI. Secara hurufiah,
‘menyuruh pergi dalam pembebasan’. Dimasukkan
dari Septuaginta tentang Yes 58:6).
b.
Bagaimana tradisi Yahudi dalam membaca Kitab Suci
di sinagog?
Alfred Edersheim: “Whether or not the LXX. was read
in the Hellenist Synagogues, and the worship
conducted, wholly or partly, in Greek, must be matter of
conjecture. We find, however, a significant notice to the
effect that among those who spoke a barbarous
language (not Hebrew, the term referring specially to
Greek), it was the custom for one person to read the
whole Parashah (or lesson for the day), while among
the Hebrew-speaking Jews this was done by seven
persons, successively called up. This seems to imply that
either the Greek text alone was read, or that it followed
a Hebrew reading, like the Targum of the Easterns.
More probably, however, the former would be the case,
since both Hebrew manuscripts, and persons qualified
to read them, would be difficult to procure. At any rate,
we know that the Greek Scriptures were authoritatively
acknowledged in Palestine, and that the ordinary daily
prayers might be said in Greek” [= Apakah LXX
dibacakan dalam sinagog-sinagog Yunani, dan
kebaktian dipimpin, sebagian atau seluruhnya, dalam
bahasa Yunani, merupakan suatu persoalan dugaan /
tak pasti. Tetapi kami menemukan suatu
pemberitahuan yang penting yang berarti bahwa di
antara mereka yang berbicara dalam ‘bahasa barbar’
(‘bukan bahasa Ibrani’, istilah itu khususnya
menunjuk pada ‘bahasa Yunani’), bahwa merupakan
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kebiasaan bagi seseorang untuk membaca seluruh
‘Parashah’ (atau ‘pelajaran untuk hari itu’),
sementara di antara orang-orang Yahudi yang
berbicara bahasa Ibrani ini dilakukan oleh 7 orang,
yang dipanggil secara berturut-turut. Ini secara tak
langsung kelihatannya menunjukkan bahwa atau
hanya text bahasa Yunani saja yang dibacakan, atau
bahwa itu disusul oleh suatu pembacaan bahasa
Ibrani, seperti Targum dari orang-orang Timur.
Tetapi lebih memungkinkan bahwa kasus yang
pertamalah yang benar, karena baik manuscripts
Ibrani, maupun orang-orang yang memenuhi syarat
untuk membacanya, akan sukar untuk didapatkan.
Bagaimanapun juga, kami tahu bahwa Kitab Suci
bahasa Yunani diakui otoritasnya di Palestina dan
bahwa doa-doa harian biasa mungkin diucapkan
dalam bahasa Yunani] - ‘The Life and Times of Jesus
the Messiah’, hal 19.
Catatan: ‘Targum’ adalah Alkitab Ibrani atau sebagian
darinya yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Aram.
Dari kata-katanya di atas ini, kelihatannya Alfred
Edersheim menganggap bahwa yang dimaksud dengan
‘bahasa Ibrani’ pada saat itu adalah ‘bahasa Aram’. Ini
sama seperti pandangan Herlianto.
c. Dan seandainya Yesus membaca dari Perjanjian Lama
bahasa Ibrani, bukan hal yang aneh kalau Ia tetap
mengikuti tradisi saat itu dengan membaca YHWH
sebagai ADONAY (= Tuhan)! Tetapi bagaimana dengan
ungkapan ADONAY YAHWEH yang ada pada awal
Yes 61:1? Apakah lalu menjadi ‘ADONAY ADONAY’
(= Tuhan Tuhan)? Kristian Sugiyarto kelihatannya
menganggap ini sebagai sesuatu yang aneh. Dalam acara
debat terbuka tgl 14 Juni 2008, ia menunjukkan, entah
dari mana, kata Yunani ‘KURIE KURIE’ (= Tuhan
Tuhan), yang jelas ia anggap sebagai suatu keanehan.
Dan saya jawab pertanyaannya dengan pertanyaan ini:
Apakah kata-kata ‘KURIE KURIE’ (= Tuhan Tuhan) ini
‘lebih aneh’ dari ungkapan ‘Yah Yahweh’, yang terdapat
misalnya dalam Yes 12:2?
d. Seandainya Yesus memang membaca dari Perjanjian
Lama bahasa Ibrani, dan seandainya Ia memang
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membaca nama ‘Yahweh’ itu, pada saat Lukas mencatat
peristiwa ini, dibawah pengilhaman Roh Kudus, ia
mengubah kata-kata ‘Yahweh’ itu menjadi KURIOS (=
Tuhan)! Jadi, para penganut Yahweh-isme itu tidak bisa
mempertahankan
pandangan
mereka
dengan
menggunakan ayat ini.
Saya ingin menanyakan pertanyaan ini kepada kelompok
Yahweh-isme: Pada waktu mereka melakukan exposisi
terhadap suatu ayat dalam Kitab Suci, apakah mereka
melakukannya berdasarkan text asli yang tertulis, atau
berdasarkan apa yang diucapkan dalam faktanya? Jadi,
kalau Yesus bicara bahasa Aram, dan lalu dicatat dalam
Kitab Suci dengan menggunakan bahasa Yunani, yang
mana yang mereka pakai sebagai dasar dalam melakukan
exposisi terhadap ayat itu? Text Yunani, yang ada sampai
sekarang? Atau bahasa Aramnya yang tidak pernah bisa
diketahui dan hanya bisa ditebak-tebak?
Kalau mereka tetap berkeras dengan mengatakan bahwa
mereka menggunakan bahasa Aramnya, saya ingin
bertanya lagi: bagaimana kalau mereka membahas text
dari kitab Kejadian tentang Adam dan Hawa? Kita
bahkan tak tahu mereka berbicara dalam bahasa apa.
Tetapi cerita tentang pembicaraan mereka dituliskan oleh
Musa dalam bahasa Ibrani. Jadi, dalam melakukan
exposisi tentang ayat-ayat seperti itu, kita mau
menggunakan yang mana? Text tertulis, yang ada dalam
bahasa Ibrani, atau bahasa pembicaraan mereka, yang
tidak kita ketahui bahasa apa? Hanya orang yang tidak
waras yang memilih yang kedua! Tetapi kalau demikian,
konsekwensinya adalah: dalam pembahasan ayat-ayat
yang memuat perkataan Yesus, kita juga harus membahas
text tertulisnya, yang ada dalam bahasa Yunani, bukan
kata-kata yang Yesus ucapkan, entah bahasa Aram atau
Ibrani!
Jadi, saya tidak peduli pada waktu Yesus membaca
Luk 4:18-20 itu Ia menyebut nama ‘Yahweh’ atau tidak.
Yang jelas, pada waktu Lukas mencatatnya, tidak ada
nama ‘Yahweh’, dan ada perubahan dari ‘Yahweh’
menjadi KURIOS! Dan ini yang harus kita jadikan dasar
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ajaran! Dan saya memang menggunakan ini sebagai dasar
untuk mengajar bahwa kita tidak harus menggunakan
nama Yahweh, tetapi boleh mengubahnya menjadi
KURIOS (= Tuhan).
g) Claim dari kelompok Yahweh-isme bahwa mereka tahu secara
pasti pengucapan yang benar dari nama YHWH.
1. Yakub Sulistyo mengartikan GRAMMATON menjadi 2
kata yang terpisah. GRAMMA artinya ‘huruf’;
sedangkan TON artinya ‘bunyi’. Karena itu ia
berpendapat bahwa TETRA GRAMMATON pasti bisa
dibunyikan / dibaca.
Tanggapan Pdt. Budi Asali:
a. Seandainya Yakub Sulistyo benar, maka istilah
TETRAGRAMMATON artinya menjadi aneh sekali,
yaitu ‘empat huruf bunyi’. Bagaimana mungkin bisa
ada istilah seperti itu?
Dimana-mana penafsir / ahli theologia /
encyclopedia / dictionary / commentary, dsb, selalu
mengartikan
kata-kata
TETRAGRAMMATON
sebagai ‘empat huruf’. Tidak pernah saya
menjumpai ada orang, kecuali Yakub Sulistyo, yang
mengartikannya sebagai ‘empat huruf bunyi’.
b. Seandainya Yakub Sulistyo benar, maka tetap saja
TETRAGRAMMATON itu menunjuk pada hurufhuruf YHWH (huruf matinya), bukan bunyi huruf
hidupnya! Bunyi huruf hidupnya tetap tidak
diketahui! Dan tanpa bunyi huruf hidup, maka huruf
matinya tak mungkin bisa dibunyikan. Jadi,
omongan Yakub Sulistyo ini betul-betul omong
kosong besar!
c. Orang ini sok tahu bahasa Yunani, tetapi ngawur
secara total.
Dia mengatakan bahwa kata TON artinya ‘bunyi’?
Dia
mendapatkan
itu
dari
mana?
Saya
menggunakan konkordansi untuk mencari semua
kata ‘bunyi’ dalam Perjanjian Baru, dan lalu saya
periksa bahasa Yunaninya, dan saya tidak
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menemukan satupun yang berasal dari kata TON!
Saya juga periksa kamus Yunani, dan saya juga
tidak menemukan kata TON.
W. E. Vine: “SOUND (NOUN AND VERB) A. Nouns.
1. PHONE, most frequently ‘a voice,’ is translated
‘sound’ in ... 2. ECHOS, ‘a noise, a sound of any sort’
(Eng., ‘echo’), ... 3. PHTHONGOS, akin to
PHTHENGOMAI, ‘to utter a voice,’ ... B. Verbs. 1.
ECHEO ... 2. EXECHEO ... 3. SALPIZO ... 4. BOLIZO
” [= BUNYI (KATA BENDA DAN KATA KERJA) A.
Kata-kata benda. 1. PHONE, paling sering ‘suatu
suara’, diterjemahkan ‘bunyi’ dalam ... 2. EKHOS,
‘suatu keributan, bunyi dari jenis apapun’ (Inggris:
‘echo’ / gema), ... 3. PHTHONGOS, berhubungan
dekat dengan PHTHENGOMAI, ‘mengeluarkan
suara’, ... B. Kata-kata kerja . 1. ECHEO ... 2.
EXECHEO ... 3. SALPIZO ... 4. BOLIZO] - ‘An
Expository Dictionary of New Testament Words’, hal
1068.
d. Arti yang benar dari TETRAGRAMMATON.
Istilah NOMEN TETRAGRAMMATON berarti ‘name
of four letters’ (= nama dari empat huruf). Adanya
kata
TETRA
yang
artinya
‘empat’
tidak
memungkinkan kata benda yang mengikutinya
berada dalam bentuk tunggal. Harus dalam bentuk
jamak! Sedangkan kata GRAMMA adalah kata
benda bentuk tunggal! Kata GRAMMATON adalah
satu kata yang merupakan kata bentuk jamak dari
kata benda GRAMMA (Genitive case)!
2. Ada yang mengatakan bahwa pengucapan YAHWEH
bisa diketahui dengan belajar bahasa Ibrani.
Yakub Sulistyo, salah seorang dari kelompok Yahwehisme, mengatakan bahwa ia bisa memastikan bahwa
pengucapan yang benar adalah YAHWEH. Dan ia bisa
tahu secara pasti dari belajar bahasa Ibrani. Ini katakatanya.
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Yakub Sulistyo:
“Mengenai huruf YHWH, memang semua kata Ibrani
itu terdiri dari huruf mati semua pak!. Bagi saya hal itu
tidak perlu dipusingkan karena huruf mati itu bukan
berarti tidak bisa berbunyi dan bunyinya beda-beda.
Coba bapak mempelajari bahasa Ibrani dengan lebih
intensif, ada banyak CD dijual via internet oleh sekolahsekolah theologia di Israel”.
“Huruf Yod He waw He dibaca Yahweh (huruf H
dibelakang tidak kedengaran) jadi kalau ditulis
bunyinya akan tertulisnya YAHWE, tentu saya tahu dari
belajar bahasa Ibrani donk pak!. Coba deh bapak
belajar secara serius, bukan dari orang-orang yang
antisemit melainkan dari sudut ilmiah! Ada banyak CD2
pelajaran Ibrani di internet”.
“Saya tidak menebak huruf hidupnya, tetapi memang
bunyinya demikian, justru bapaklah yang menebak
sehingga bisa menulis ‘Seandainya yang benar adalah
YUHWIH’, tolong bapak belajar bahasa Ibrani lebih
serius lagi pak, sehingga bapak tidak akan mengatakan
demikian!”.
Tanggapan Pdt. Budi Asali:
a. Adalah omong kosong bahwa dengan belajar bahasa
Ibrani kita bisa tahu pengucapan yang pasti dari nama
Yahweh.
Menurut saya, Yakub Sulistyo ini adalah seorang
pendusta / penipu yang sok tahu, karena saya yakin
secara mutlak bahwa tidak mungkin dengan belajar
bahasa Ibrani, ada orang yang bisa tahu dengan pasti
bagaimana mengucapkan YHWH itu. Saya memang
bukan ahli bahasa Ibrani, tetapi saya belajar bahasa Ibrani
secara cukup, untuk tahu bahwa tidak ada jalan untuk
bisa tahu dengan pasti pengucapan dari YHWH!
Perlu juga diingat bahwa orang-orang yang saya kutip di
atas (Bavinck, Hoeksema) adalah ahli-ahli theologia,
yang pasti mengerti bahasa Ibrani, tetapi mereka tetap
mengatakan tidak tahu dengan pasti bagaimana
mengucapkan YHWH.
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b.

Ketidak-konsistenan penafsiran Yakub Sulistyo.
Perhatikan kata-kata Yakub Sulistyo di atas pada bagian
yang saya kutip ulang di sini ini: “Huruf Yod He waw
He dibaca Yahweh (huruf H dibelakang tidak
kedengaran)”. Bukankah di atas ia sendiri mengatakan
bahwa GRAMMA artinya ‘huruf’ dan TON artinya
‘bunyi’? Lalu mengapa huruf H (He) yang terakhir dalam
pembacaan tak kedengaran bunyinya? Bukankah dengan
demikian ia menabrak kata-katanya sendiri?

3. Pengucapan YAHWEH bisa didapat dari beberapa tulisan
dari bapak-bapak gereja.
The New Bible Dictionary (dengan topik ‘God, names of’):
“The pronunciation Yahweh is indicated by transliteration
of the name into Greek in early Christian literature, in the
form IAOUE (Clement of Alexandria) or IABE
(Theodoret; by this time Gk. b had the pronunciation of
v).” [= Pengucapan Yahweh ditunjukkan oleh
pentransliterasian dari nama itu ke dalam bahasa
Yunani dalam literatur Kristen yang mula-mula, dalam
bentuk IAOUE (Clement dari Alexandria) atau IABE
(Theodoret; pada saat ini b dalam Yunani diucapkan
sebagai v)] - hal 478.
The International Standard Bible Encyclopedia, vol II: “the
early Greek transliteration of the name by Clement of
Alexandria and Theodoret, ... have led scholars to the view
that ‘Yahweh’ is probably the closest equivalent to the
original pronunciation” (= transliterasi Yunani yang
mula-mula dari nama itu oleh Clement dari Alexandria
dan Theodoret, ... telah membimbing para ahli kepada
pandangan bahwa ‘YAHWEH’ mungkin adalah kata
yang paling dekat dengan pengucapan yang orisinil / asli)
- hal 507.
Encyclopedia Britannica 2007: “Although Christian
scholars after the Renaissance and Reformation periods
used the term Jehovah for YHWH, in the 19th and 20th
centuries biblical scholars again began to use the form
Yahweh. Early Christian writers, such as Clement of
Alexandria in the second century, had used a form like
Yahweh, and this pronunciation of the tetragrammaton
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was never really lost. Other Greek transcriptions also
indicated that YHWH should be pronounced Yahweh” [=
Sekalipun ahli-ahli bahasa Kristen setelah jaman
Renaissance dan Reformasi menggunakan istilah
Yehovah untuk YHWH, dalam abad ke 19 dan 20 ahliahli alkitab mulai menggunakan lagi bentuk YAHWEH.
Penulis-penulis Kristen mula-mula, seperti Clement dari
Alexandria pada abad ke 2, telah menggunakan suatu
bentuk seperti YAHWEH, dan pengucapan / pelafalan
dari tetragrammaton ini tidak pernah sungguh-sungguh
hilang. Transkrip / tulisan-tulisan Yunani yang lain juga
menunjukkan bahwa YHWH seharusnya diucapkan /
dilafalkan YAHWEH].
Tanggapan Pdt. Budi Asali:
a. Saya sangat meragukan bagian yang saya garis-bawahi
dari kutipan dari Encyclopedia Britannica di atas.
Alasannya: hilangnya pengucapan YHWH itu dimulai
abad 3-6 SM, sedangkan Clement hidup pada abad 2 M,
yaitu 5-8 abad setelah hilangnya pengucapan nama
YHWH itu. Jadi, bagaimana dia tahu pengucapan yang
benar? Yesus dan rasul-rasul saja, tidak sekalipun pernah
mengucapkan nama tersebut.
b. Argumentasi ini tidak mungkin bisa digunakan oleh
kelompok Yahwehisme ini. Mengapa? Karena mereka
sendiri berulangkali mengclaim bahwa nama YAHWEH
tidak bisa ditransliterasikan ke dalam bahasa Yunani,
karena bahasa Yunani tidak mempunyai huruf Y, H, dan
W. Kalau sekarang mereka ternyata menggunakan
argumentasi ini (pentranliterasian yang dilakukan oleh
Clement dan Theodoret), maka mereka sendiri
menentang claim tersebut.
Tetapi
kalau
mereka
tidak
menggunakan
pentransliterasian dari Clement dan Theodoret, lalu dari
mana mereka tahu pengucapan yang benar dari nama
YHWH itu?
Hal ini saya tanyakan dalam debat terbuka di GKRI
GOLGOTA tanggal 14 Juni 2008 yang lalu, dan hebatnya
Teguh Hindarto menjawab dengan nada seolah-olah
menyalahkan saya: ‘Pertanyaan anda memojokkan
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kami!’. Bukan main lucunya! Saya jawab: ‘Ini memang
debat, pak!’.
Saya pikir-pikir ini seperti pemain catur, yang kena skakmat, lalu menyalahkan lawannya dengan berkata ‘Anda
men-skak mat saya!’
Di sini saya ingin menambahkan suatu text Kitab Suci
yang seharusnya saya katakan dalam perdebatan itu, yaitu
Mat 22:41-46 - “(41) Ketika orang-orang Farisi sedang
berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, kataNya:
(42) ‘Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak
siapakah Dia?’ Kata mereka kepadaNya: ‘Anak
Daud.’ (43) KataNya kepada mereka: ‘Jika demikian,
bagaimanakah Daud oleh pimpinan Roh dapat
menyebut Dia Tuannya, ketika ia berkata: (44) Tuhan
telah berfirman kepada Tuanku: duduklah di sebelah
kananKu, sampai musuh-musuhMu Kutaruh di
bawah kakiMu. (45) Jadi jika Daud menyebut Dia
Tuannya, bagaimana mungkin Ia anaknya pula?’ (46)
Tidak ada seorangpun yang dapat menjawabNya, dan
sejak hari itu tidak ada seorangpun juga yang berani
menanyakan sesuatu kepadaNya”.
Pertanyaan saya kepada Teguh Hindarto: Apakah anda
berani menyalahkan Yesus dalam serangannya kepada
orang-orang Farisi dalam text di atas ini? Apakah Dia
bersalah dengan memojokkan orang-orang Farisi itu?
Saya ingin katakan ini kepada Teguh Hindarto: Orangorang Farisi yang brengsek itu lebih ‘fair’ dari anda.
Mereka sekedar diam, karena mereka tahu memang kalah
debat dan tidak bisa menjawab serangan Yesus! Kalau
anda mau bersikap ‘fair’, anda seharusnya juga bersikap
seperti mereka. Lebih bagus lagi, anda bertobat dari
kepercayaan anda yang tidak berdasar itu!
4. Pengucapan nama YHWH tidak hilang, karena sekalipun
orang-orang Yahudi / bangsa Israel berhenti mengucapkan
nama itu, tetapi imam besar tetap mengucapkannya sekali
setahun di Ruang Maha Suci.
Catatan: saya belum pernah mendengar ada orang dari
kalangan Yahweh-isme yang menggunakan argumentasi ini,
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tetapi karena saya anggap ini memungkinkan, maka saya
membahasnya.
Easton’s Bible Dictionary (dengan topik ‘Jehovah’): “This
name, the Tetragrammaton of the Greeks, was held by the
later Jews to be so sacred that it was never pronounced
except by the high priest on the great Day of Atonement,
when he entered into the most holy place” (= Nama ini,
Tetragrammaton dari orang-orang Yunani, dianggap
terlalu keramat / kudus oleh orang-orang Yahudi
belakangan sehingga nama itu tidak pernah diucapkan
kecuali oleh imam besar pada hari besar Penebusan,
pada waktu ia masuk ke dalam Ruang Maha Suci).
Encyclopedia Wikipedia: “on the Day of Atonement the
High Priest uttered the name ten times in his prayers and
benediction” (= pada hari Penebusan Imam Besar
mengucapkan nama itu 10 x dalam doa-doanya dan
pemberian berkat).
Tanggapan Pdt. Budi Asali:
a. Ada perbedaan pendapat yang menunjukkan ketidakpastian atau keraguan berkenaan dengan hal ini.
Fausset’s Bible Dictionary (dengan topik ‘Jehovah’):
“Maimonides restricts its use to the priests’ blessings
and to the sanctuary; others to the high priest on the
day of atonement, when entering the holy of holies” (=
Maimonides membatasi penggunaannya pada berkatberkat imam-imam dan pada Ruang Suci / Ruang
Maha Suci; orang-orang yang lain membatasinya
pada imam besar pada hari penebusan, pada saat
memasuki Ruang Maha Suci).
Catatan: ‘Maimonides’ adalah seorang ahli filsafat
Yahudi pada abad ke 12.
Smith’s
Dictionary
(dengan
topik
‘Jehovah’):
“According to Jewish tradition, it was pronounced but
once a year, by the high priest on the day of atonement
when he entered the holy of holies; but on this point
there is some doubt” (= Menurut tradisi Yahudi, nama
itu diucapkan hanya sekali setahun, oleh imam besar
19

pada hari penebusan pada waktu ia memasuki Ruang
Maha Suci; tetapi dalam hal ini ada keraguan).
b. Hanya mula-mula ada pengucapan oleh imam besar
seperti itu, tetapi akhirnya imam besar juga berhenti
mempraktekkan hal itu.
Pulpit Commentary (tentang Im 24:11): “It is said that
the high priest continued to utter the very name Yahveh
on the Day of Atonement long after it had ceased to be
used in the reading of the Scriptures, and that when he
did so, those who heard it prostrated themselves, saying,
‘Blessed be the Name!’ After a time, however, he ceased
to pronounce it aloud on that day also, lest it should be
learnt and used for magical purposes” (= Dikatakan
bahwa imam besar melanjutkan pengucapan nama
Yahweh pada hari Penebusan lama setelah nama itu
telah berhenti digunakan dalam pembacaan Kitab
Suci, dan bahwa pada saat ia mengucapkan nama itu,
mereka yang mendengarnya meniarapkan diri
mereka sendiri sambil berkata, ‘Diberkatilah /
terpujilah Nama itu!’ Tetapi, setelah suatu jangka
waktu, ia juga berhenti mengucapkannya dengan
keras, supaya jangan itu dipelajari dan digunakan
untuk tujuan-tujuan yang bersifat magic) - hal 383.
5. Pengucapan nama Yahweh tidak hilang karena
dipertahankan oleh orang-orang Samaria.
Catatan: lagi-lagi argumentasi ini tidak saya dapatkan dari
kelompok Yahweh-isme tetapi karena saya anggap
memungkinkan, maka saya bahas di sini.
Encyclopedia Wikipedia: “Samaritan priests have
preserved a liturgical pronunciation ‘Yahwe’ or ‘Yahwa’ to
the present day” (= Imam-imam Samaria telah
memelihara / menjaga pengucapan liturgi ‘Yahwe’ atau
‘Yahwa’ sampai jaman sekarang).
Tanggapan Pdt. Budi Asali:
Di sini tetap ada ketidak-pastian karena pengucapannya bisa
‘Yahwe’ atau ‘Yahwa’. Bagaimana mungkin mereka
dikatakan memelihara / menjaga pengucapan nama Yahweh
itu tetapi tetap bisa ada 2 kemungkinan?
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Semua claim dari kelompok Yahweh-isme bahwa mereka tahu
pengucapan yang benar dan pasti dari nama Yahweh, apapun
dasarnya, adalah omong kosong yang bertentangan dengan
kenyataan, bahwa dalam kalangan Yahweh-isme sendiri nama
itu diucapkan dengan variasi yang luar biasa banyaknya.
Seorang penulis internet mengatakan bahwa inilah variasi dari
pengucapan nama itu dalam kelompok Yahweh-isme itu sendiri.
“YHVH YHWH Yahweh Yahveh Yaveh Yaweh Jehova
Jehovah Jahova Jahovah Yahova Yahovah Yahowah
Jahowa Jahowah Yahavah Jahavah Yahowe Yahoweh
Jahaveh Jahaweh Yahaveh Yahaweh Jahuweh Yahuweh
Jahuwah Yahuwah Yahuah Yah Jah Yahu Yahoo Yaohu
Jahu Yahvah Jahvah Jahve Jahveh Yahve Yahwe Yauhu
Yawhu Iahu Iahou Iahoo Iahueh”.
h)

Serangan saya dalam persoalan ini.
Sekarang serangan saya adalah sebagai berikut: Kalau Tuhan
memang mengharuskan kita menggunakan / menyebut
namaNya, mengapa gerangan Ia mengatur dalam sepanjang
sejarah, sehingga namaNya hilang pengucapannya, dan jaman
sekarang ini tak ada yang tahu bagaimana seharusnya
mengucapkan nama YHWH itu?
Bambang Noorsena: “Dan yang lebih penting lagi, secara
teologis patut dipertanyakan: Kalau memang benar, ‘nama
ilahi’ itu, -- sesuai dengan tafsiran harfiah para pemujanya,
-- benar-benar dikehendaki Sang Pencipta, mengapa
TUHAN membiarkan ‘nama’-Nya hilang dari sejarah, dan
muncul kembali hanya dalam bacaan kira-kira?
Selanjutnya, kaitan pemeliharaan ‘nama itu’ dalam
Perjanjian Baru, patut pula dipertanyakan. Menanggapi
asumsi mereka bahwa teks asli Perjanjian Baru berbahasa
Ibrani telah hilang, mengapa Sang Pencipta tidak menjaga
‘Kitab Suci’-Nya sendiri, dan membiarkan tangan-tangan
nakal manusia menggerayangi teks-teks suci yang memuat
‘nama’ itu, yang semestinya dijaga sampai akhir zaman?
Sebab sampai sekarang, ‘teks asli Ibrani Perjanjian Baru’
itu memang tidak pernah ada, kecuali hanya dalam pikiran
orang-orang yang sedang mengigau di tidur siang mereka”.
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Ada dari kelompok Yahweh-isme yang menganggap bahwa
tidak jadi soal kalau bunyi huruf hidupnya salah, asal huruf
matinya tetap dipertahankan. Atau bahkan, tidak jadi soal kalau
tidak persis dengan pengucapan yang sebenarnya, asal bunyinya
mirip.
Tanggapan Pdt. Budi Asali:
Menurut saya ini menggelikan. Kalau nama seseorang diubah
huruf hidupnya bisa muncul yang aneh-aneh, seperti BUDI bisa
menjadi BODO, BAMBANG menjadi BAMBUNG, DORA
menjadi DURI, BATAK menjadi BOTAK, SIDIK menjadi
SADUK, LIMAN menjadi LIMUN, EDI menjadi IDU, TEGUH
menjadi TAGIH, ISA menjadi ASU, dan sebagainya.
Dan kalau asal bunyinya mirip, bagaimana kalau nama BUDI
diganti menjadi BUDDHA?

-bersambung-

-AMINe-mail us at golgotha_ministry0@yahoo.com

22

