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KEHARUSAN MENGGUNAKAN NAMA
‘YAHWEH’
DAN
LARANGAN MENGGUNAKAN KATA ‘ALLAH’
2) LXX / Septuaginta maupun Perjanjian Baru, mengubah Yahweh
menjadi KURIOS (= Lord / Tuhan) atau THEOS (= God / Allah).
a)

LXX / Septuaginta.
1. Penterjemahan Perjanjian Lama dari bahasa Ibrani menjadi
bahasa Yunani.
Eerdmans’ Family Encyclopedia of the Bible: “One of the
most important translation is the Greek version of the Old
Testament, the Septuagint. ... Another early document, The
Letter of Aristeas, suggests that the Septuagint was
compiled for Jews living in Egypt during the reign of
Pharaoh Ptolemy Philadelphus (285-246 BC)” [= Salah
satu dari terjemahan yang terpenting adalah versi
bahasa Yunani dari Perjanjian Lama, Septuaginta. ...
Dokumen awal lainnya, Surat dari Aristeas,
menunjukkan bahwa Septuaginta disusun bagi orangorang Yahudi yang hidup di Mesir sepanjang
pemerintahan Firaun Ptolemy Philadelphus (285-246
SM)] - hal 66.
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2. LXX / Septuaginta menjadi Alkitab (satu-satunya Alkitab /
the Bible) bagi orang-orang kristen abad-abad awal.
Eerdmans’ Family Encyclopedia of the Bible: “Greek
speaking Jews and many Christians used the Septuagint in
the first Christian centuries. ... Greek was the main
language of the Roman Empire, and several other Greek
versions of the Old Testament were in use during the first
Christian centuries” (= Orang-orang Yahudi yang
berbicara dalam bahasa Yunani dan banyak orangorang kristen menggunakan Septuaginta pada abadabad awal Kristen. ... Bahasa Yunani adalah bahasa
utama dari kekaisaran Romawi, dan beberapa versi
bahasa Yunani lainnya dari Perjanjian Lama digunakan
dalam abad-abad Kristen awal) - hal 66.
Eerdmans’ Family Encyclopedia of the Bible: “For many
Christians in the first century ‘the Bible’ was the Greek
translation of the Old Testament (the Septuagint) which
was begun in the third century BC” [= Bagi banyak orang
Kristen pada abad pertama ‘Alkitab’ / ‘satu-satunya
Alkitab’ adalah terjemahan Yunani dari Perjanjian
Lama (Septuaginta) yang dimulai pada abad ke 3 SM] hal 69.
3. Pentingnya LXX / Septuaginta.
Nelson’s Bible Dictionary (dengan topik ‘Bible versions and
translations’): “The Septuagint was based on a Hebrew text
much older than most surviving Hebrew manuscripts of the
Old Testament. Occasionally, this Greek Old Testament
helps scholars to reconstruct the wording of a passage
where it has been lost or miscopied by scribes as the text
was passed down across the centuries. An early instance of
this occurs in Genesis 4:8, where Cain’s words to Abel,
‘Let us go out to the field,’ are reproduced from the
Septuagint in the RSV and other modern versions. These
words had been lost from the standard Hebrew text, but
they were necessary to complete the sense of the English
translation” (= Septuaginta didasarkan pada text Ibrani
yang jauh lebih tua dari manuscripts Ibrani Perjanjian
Lama yang masih ada. Kadang-kadang, Perjanjian
Lama bahasa Yunani ini menolong para ahli Kristen
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untuk merekonstruksi penyusunan kata-kata dari suatu
text dimana itu telah hilang atau disalin secara salah oleh
ahli-ahli Taurat ketika text itu berjalan melewati abadabad. Suatu contoh awal tentang hal ini terjadi dalam
Kej 4:8, dimana kata-kata Kain kepada Habel ‘Marilah
kita pergi ke padang’ direproduksi dari Septuaginta
dalam RSV dan versi-versi modern lainnya. Kata-kata
ini telah hilang dari text Ibrani standard, tetapi katakata ini perlu untuk melengkapi arti dari terjemahan
bahasa Inggris).
Catatan: tentang Kej 4:8 akan saya bahas di belakang.
The International Standard Bible Encyclopedia (dengan
topik ‘Septuagint’): “The Greek version of the Old
Testament commonly known as the Septuagint holds a
unique place among translations. Its importance is
manysided. Its chief value lies in the fact that it is a version
of a Hebrew text earlier by about a millennium than the
earliest dated Hebrew manuscript extant (916 AD), ... The
main value of the Septuagint is its witness to an older
Hebrew text than our own” [= Versi Yunani dari
Perjanjian Lama yang lazim disebut Septuaginta
memegang suatu tempat yang unik di antara
terjemahan-terjemahan. Pentingnya terjemahan ini
bersegi banyak. Nilainya yang terutama terletak dalam
fakta bahwa itu adalah suatu versi dari suatu text bahasa
Ibrani yang lebih awal / tua kira-kira sekitar 1000 tahun
dari pada manuscript Ibrani yang paling kuno yang
masih ada (916 M.), ... Nilai utama dari Septuaginta
adalah kesaksiannya pada suatu text Ibrani yang lebih
tua dari yang kita miliki].
4. Bahaya / kesukaran dalam penggunaan LXX / Septuaginta
ini.
The International Standard Bible Encyclopedia (dengan
topik ‘Septuagint’): “But before we can reconstruct this
Hebrew text we need to have a pure Greek text before us,
and this we are at present far from possessing. The Greek
text has had a long and complex history of its own. Used
for centuries by both Jews and Christians it underwent
corruption and interpolation, and, notwithstanding the
multitude of materials for its restoration, the original text
3

has yet to be recovered. We are much more certain of the
ipsissima verba of the New Testament writers than of the
original Alexandrian version of the Old Testament. This
does not apply to all portions alike. The Greek Pentateuch,
e.g., has survived in a relatively pure form. But everywhere
we have to be on our guard against interpolations,
sometimes extending to whole paragraphs. Not a verse is
without its array of variant readings” [= Tetapi sebelum
kita bisa merekonstruksi text Ibrani ini kita perlu
mempunyai text Yunani yang murni di hadapan kita,
dan pada saat ini kita tidak mempunyainya. Text Yunani
itu mempunyai sejarah yang panjang dan komplex dari
dirinya sendiri. Digunakan selama berabad-abad oleh
baik orang-orang Yahudi dan orang-orang kristen text
Yunani itu mengalami kerusakan dan penambahan, dan
sekalipun ada banyak bahan untuk pemulihannya, tetapi
text orisinilnya masih harus ditemukan. Kita jauh lebih
pasti tentang kata-kata yang persis dari penulis-penulis
Perjanjian Baru dari pada versi Alexandrian orisinil
dari Perjanjian Lama. Ini tidak berlaku untuk semua
bagian secara sama. Versi Yunani dari Pentateuch (lima
kitab Musa), misalnya, masih ada dalam bentuk yang
relatif murni. Tetapi dimana-mana kita harus berjagajaga terhadap penambahan-penambahan, kadangkadang memperpanjang sampai seluruh paragraf. Tak
ada satu ayatpun yang tidak dihiasi dengan pembacaan
yang berbeda].
5. LXX / Septuaginta menterjemahkan / mengubah ‘Yahweh’
menjadi ‘KURIOS’ (= Lord / Tuhan).
Walter Martin: “the roll of papyrus (LXX) which contains
the latter part of Deuteronomy and the divine name only
proves that one copy did have the divine name (YHWH),
whereas all other existing copies use KYRIOS and
THEOS, which the Witnesses claim are ‘substitutes.’ ... the
Septuagint with minor exeptions always uses KYRIOS and
THEOS in place of the tetragrammaton” [= gulungan
papirus (LXX) yang mempunyai bagian terakhir dari
kitab Ulangan dan nama ilahi itu hanya membuktikan
bahwa satu copy / naskah memang mempunyai nama
ilahi (YHWH), sedangkan semua naskah lain yang ada
menggunakan KURIOS dan THEOS, yang oleh Saksi4

Saksi Yehuwa diclaim sebagai ‘pengganti-pengganti’. ...
Septuaginta dengan perkecualian yang sangat sedikit
selalu menggunakan KURIOS dan THEOS di tempat
dari tetragrammaton] - ‘The Kingdom of the Cults’, hal 74.
Herman Hoeksema: “From this practice must undoubtedly
also be explained the fact that the Septuagint uniformly
translates hvhy by Kurios” [= Dari praktek ini secara
tidak diragukan harus juga dijelaskan fakta bahwa
Septuaginta secara seragam menterjemahkan hvhy
(YHWH) dengan Kurios (KURIOS)] - ‘Reformed
Dogmatics’, hal 68.
William Barclay (tentang Mark 12:35-37a): “This word
‘Lord’ (the Greek KURIOS) is the regular translation of
Jahweh (Jehovah) in the Greek version of the Hebrew
scriptures” [= Kata ‘Tuhan’ ini (Yunani KURIOS)
merupakan terjemahan biasa / umum dari YAHWEH
(Yehovah) dalam versi Yunani dari Kitab Suci Ibrani] hal 298.
William Barclay (tentang Ro 10:9-10): “The word for Lord
is KURIOS. ... In the Greek translation of the Hebrew
scriptures it is the regular translation of the divine name,
Jahweh or Jehovah” [= Kata untuk Tuhan adalah
KURIOS. ... Dalam terjemahan Yunani dari Kitab Suci
Ibrani, itu merupakan terjemahan biasa / umum dari
nama ilahi, Yahweh atau Yehovah] - hal 139.
William Barclay (tentang Ro 10:9-10): “In the Greek
translation of the Hebrew scriptures it is the regular
translation of the divine name, Jahweh or Jehovah” (=
Dalam terjemahan Yunani dari Kitab Suci Ibrani, itu
merupakan terjemahan biasa / tetap dari nama ilahi,
Yahweh atau Yehovah) - hal 139.
William Barclay (tentang 1Kor 12:1-3): “The word for Lord
was KURIOS ... It was the word by which the sacred name
Jehovah was rendered in the Greek translation of the Old
Testament scriptures” [= Kata untuk Tuhan adalah
KURIOS ... Itu merupakan kata dengan mana nama
yang
keramat
Yehovah
diterjemahkan
dalam
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terjemahan Yunani dari Kitab Suci Perjanjian Lama] hal 107.
W. E. Vine: “KURIOS is the Sept. and N.T. representative
of Heb. Jehovah (‘LORD’ in Eng. versions), see Matt. 4:7;
Jas. 5:11” [= Dalam Septuaginta dan Perjanjian Baru,
KURIOS adalah wakil dari kata Ibrani Yehovah (LORD
/ TUHAN dalam versi-versi Inggris), lihat Mat 4:7;
Yak 5:11] - ‘An Expository Dictionary of New Testament
Words’, hal 688.
The International Standard Bible Encyclopedia, vol II:
“Greek kyrios is usually translated ‘Lord’ in the English
versions and is the equivalent of Heb. YHWH in the LXX
(e.g., Isa. 40:3; HR, II, 800-839)” [= Kata bahasa Yunani
KURIOS biasanya diterjemahkan ‘Lord / Tuhan’ dalam
versi-versi Inggris dan merupakan kata yang sama
artinya dengan kata bahasa Ibrani YHWH dalam LXX
(contoh: Yes 40:3; HR, II, 800-839)] - hal 508.
6. Yesus dan rasul-rasul, yang menggunakan LXX /
Septuaginta, tidak pernah mengkritik perubahan Yahweh
menjadi KURIOS ini, dan dengan demikian dianggap
merestuinya.
Dalam debat terbuka dengan kelompok Yahweh-isme,
tentang hal ini Kristian Sugiyarto lalu menyerang dengan
pertanyaan: ‘Ya, Yesus menggunakan Septuaginta, tetapi
Septuaginta yang mana?’. Jadi, mungkin sekali maksudnya
adalah bahwa Septuaginta yang digunakan oleh Yesus
menggunakan YHWH, sedangkan yang kita miliki sekarang,
tidak mempunyai YHWH tetapi digantikan oleh KURIOS.
Tetapi kalau dilihat dari kutipan-kutipan yang saya berikan
di atas, jelas bahwa MAYORITAS dari Septuaginta
mengubah YHWH menjadi KURIOS! Jadi, kemungkinan
sangat besar Yesus juga menggunakan Septuaginta yang
seperti itu. Dan seandainya ini masih dianggap kurang kuat,
karena hanya merupakan ‘kemungkinan’, maka mari kita
sekarang melihat Perjanjian Baru.
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b)

Perjanjian Baru.
1. Dalam seluruh Perjanjian Baru, tidak ada nama YAHWEH /
YHWH.
Di depan sudah dijelaskan dengan contoh-contoh dimana
Perjanjian Baru, pada waktu mengutip ayat-ayat Perjanjian
Lama yang menggandung nama Yahweh, pada umumnya
mengubahnya menjadi KURIOS (= Lord / Tuhan), atau
menjadi THEOS (= God / Allah). Tidak sekalipun Perjanjian
Baru mempertahankan Tetragrammaton YHWH ini!
John Calvin: “we know from the common custom of the
Greeks that the apostles usually substitute the name kurioj
(Lord) for Jehovah” [= kita / kami tahu dari kebiasaan
umum dari orang-orang Yunani bahwa rasul-rasul
biasanya menggantikan nama kurioj (Tuhan) untuk
Yehovah] - ‘Institutes of the Christian Religion’, Book I,
Chapter XIII, no 20.
Catatan: hati-hati dengan kata ‘usually’ (= biasanya) yang
saya garis-bawahi itu. Itu tidak berarti ada yang lalu
dituliskan YAHWEH. Maksudnya, biasanya kata YAHWEH
digantikan dengan KURIOS (= Tuhan), tetapi kadangkadang dengan kata Yunani THEOS (= Allah).
Herman Bavinck: “In the N. T. the name Jehovah is
explicated a few times by ‘the Alpha and the Omega,’ ‘who
is and who was and who is to come,’ ‘the first and the last,’
‘the beginning and the end,’ Rev. 1:4,8,17; 2:8; 21:6;
22:13. For the rest the LXX is followed, which substituted
Adonai for it, which has been rendered ‘Lord’ (Kyrios) in
the New Testament, derived from Kyros strength” [=
Dalam PB nama Yehovah dijelaskan beberapa kali oleh
‘Alfa dan Omega’, ‘yang ada dan yang sudah ada yang
akan datang’, ‘Yang Pertama dan Yang Terakhir /
Terkemudian’, ‘Yang Awal dan Yang Akhir’,
Wah 1:4,8,17; 2:8; 21:6; 22:13. Untuk sisanya LXX /
Septuaginta diikuti, yang menggantikan Adonai
untuknya, yang telah diterjemahkan ‘Lord’ (KURIOS)
dalam Perjanjian Baru, diturunkan dari kata KUROS,
yang artinya ‘kekuatan’] - ‘The Doctrine of God’, hal 109.
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W. E. Vine: “KURIOS is the Sept. and N.T. representative
of Heb. Jehovah (‘LORD’ in Eng. versions), see Matt. 4:7;
Jas. 5:11” [= Dalam Septuaginta dan Perjanjian Baru,
KURIOS adalah wakil dari kata Ibrani Yehovah (LORD
/ TUHAN dalam versi-versi Inggris), lihat Mat 4:7;
Yak 5:11] - ‘An Expository Dictionary of New Testament
Words’, hal 688.
Walter Martin: “It can be shown from literally thousands of
copies of the Greek New Testament that not once does the
tetragrammaton appear, not even in Matthew, possibly
written in Hebrew or Aramaic originally, and therefore
more prone than all the rest to have traces of the divine
name in it, yet it does not! ... the New Testament never uses
it at all” [= Bisa ditunjukkan dari ribuan naskah dari
Perjanjian Baru berbahasa Yunani bahwa TIDAK
SEKALIPUN tetragrammaton (= 4 huruf / YHWH)
muncul, bahkan tidak dalam Matius, yang naskah
aslinya mungkin ditulis dalam bahasa Ibrani atau Aram,
dan karena itu lebih condong daripada semua sisanya
untuk mempunyai jejak dari nama ilahi di dalamnya,
tetapi ternyata tidak ada! ... Perjanjian Baru tidak
pernah menggunakannya sama sekali] - ‘The Kingdom of
the Cults’, hal 74.
Catatan: bahwa Injil Matius bahasa aslinya adalah Ibrani
atau Aram sangat diperdebatkan. Saya sama sekali tidak
yakin bahwa Injil Matius ditulis dalam bahasa asli bahasa
Ibrani atau Aram. Menurut saya, bahasa aslinya adalah
bahasa Yunani, sama dengan seluruh Perjanjian Baru.
Ini merupakan otoritas yang lebih kuat lagi dari Septuaginta,
untuk tidak mempertahankan nama Yahweh, dan juga untuk
mengubahnya menjadi TUHAN / ALLAH.
Fakta bahwa Perjanjian Baru tidak pernah satu kalipun
menggunakan nama ‘Yahweh’, dan pada waktu mengutip
ayat-ayat Perjanjian Lama yang menggunakan nama
‘Yahweh’, selalu mengubahnya menjadi KURIOS atau
THEOS, merupakan bukti mutlak yang sangat kuat, tidak
tergoyahkan dan tidak terbantah, bahwa kita memang tidak
harus menggunakan nama ‘Yahweh’ itu!
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Hal ini juga membuktikan bahwa pengubahan dari ‘Yahweh’
menjadi ‘TUHAN’ atau ‘ALLAH’ merupakan sesuatu yang
secara mutlak bisa dibenarkan! Ada otoritas ilahi, dari
Perjanjian Baru, untuk melakukan hal ini. Karena itu, Kitab
Suci Inggris maupun Indonesia bisa dibenarkan, dengan
otoritas ilahi, dalam perubahan YHWH menjadi TUHAN /
LORD / ALLAH / GOD.
2. Perjanjian Baru yang mempunyai YHWH / YAHWEH,
sebenarnya adalah Perjanjian Baru yang dipalsukan! Ini dari
dulu ada dalam kalangan Saksi-Saksi Yehuwa, dan sekarang
makin banyak dalam kelompok Yahweh-isme.
Walter Martin: “Relative to the nineteen ‘sources’ the
Watchtower uses (pp. 30-33) for restoring the
tetragrammaton to the New Testament, it should be noted
that they are all translations from Greek (which uses
KYRIOS and THEOS, not the tetragrammaton) back into
Hebrew, the earliest of which is A.D. 1385, and therefore
they are of no value as evidence” [= Berhubungan dengan
19 ‘sumber’ yang digunakan Menara Pengawal (hal 3033) untuk mengembalikan tetragrammaton kepada
Perjanjian Baru, harus diperhatikan bahwa semua itu
adalah terjemahan dari bahasa Yunani (yang
menggunakan
KURIOS
dan
THEOS,
bukan
tetragrammaton) kembali ke dalam bahasa Ibrani, dan
yang paling awal adalah pada tahun 1385 M., dan
karena itu semua itu tidak mempunyai nilai sebagai
bukti] - ‘The Kingdom of the Cults’, hal 74.
Catatan: jadi, kalau Yakub Sulistyo, Kristian Sugiyarto
ataupun Teguh Hindarto, dan kelompok Yahweh-isme yang
lain, mengaku mempunyai Perjanjian Baru dalam bahasa
Ibrani, itu juga pasti sama seperti ini. Itu bukan asli dalam
bahasa Ibrani, tetapi diterjemahkan dari bahasa asli Yunani,
dan dalam penterjemahan itu nama YHWH lalu
dikembalikan. Tetapi itupun tidak dilakukan oleh semua
versi Ibrani dari Perjanjian Baru. Juga perhatikan bahwa
Walter Martin mengatakan bahwa terjemahan Perjanjian
Baru ke dalam bahasa Ibrani yang paling awal adalah pada
tahun 1385 M.!
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Jadi, sekalipun harus diakui bahwa dalam banyak hal
terjemahan dari Kitab Suci Indonesia keluaran Lembaga Alkitab
Indonesia memberikan terjemahan yang salah, tetapi dalam
persoalan penggantian nama ‘Yahweh’ menjadi ‘TUHAN’ atau
‘ALLAH’ ini, saya sepenuhnya mendukung terjemahan
Lembaga Alkitab Indonesia. Demikian juga saya mendukung
sepenuhnya Alkitab-Alkitab bahasa Inggris yang mengubah
nama ‘Yahweh’ menjadi ‘LORD’ atau ‘GOD’.
c)

Argumentasi yang meyakinkan tetapi ‘tidak berguna’.
Dalam perdebatan melawan para penganut Yahweh-isme ini
argumentasi yang seharusnya meyakinkan ini mungkin tidak
ada gunanya. Mengapa?
1. Kelompok Yahweh-isme ini tidak menghormati otoritas dari
Perjanjian Baru, tetapi lebih menghormati otoritas ajaran
mereka. Mereka bahkan berani menyalahkan Perjanjian
Baru.
Gary Mink (internet): “Their sacred name doctrine takes
precedence over anything the New Testament has to say.
To them, if the New Testament disagrees with their
doctrine, it is the New Testament that is in error. Any
discussion of the central issue of this study with such men
is not a discussion of what the Scriptures say. It becomes a
debate about what sacred name teachers think the
Scriptures ought to say. The discussion is about their
opinions and their conjectures. These people just do not
believe what the New Testament says” (= Ajaran nama
keramat / kudus mereka lebih diutamakan di atas
apapun yang dikatakan oleh Perjanjian Baru. Bagi
mereka, jika Perjanjian Baru tidak setuju dengan ajaran
mereka, maka Perjanjian Barulah yang salah. Diskusi
apapun tentang pokok persoalan tentang hal ini dengan
orang-orang seperti itu bukanlah suatu diskusi tentang
apa yang Kitab Suci katakan. Itu menjadi suatu
perdebatan tentang anggapan dari guru-guru nama
keramat / kudus tentang apa yang seharusnya dikatakan
Kitab Suci. Diskusi ini adalah tentang pandanganpandangan mereka dan dugaan-dugaan / perkiraanperkiraan mereka. Orang-orang ini tidak percaya apa
yang dikatakan oleh Perjanjian Baru).
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Gary Mink (internet): “When the New Testament evidence
is presented to sacred name teachers they unhesitatingly
respond by saying the New Testament Scriptures are
invalid. There are many degrees of variation among the
movement’s teachers on the authority of the New
Testament. Some deny all the New Testament. Others deny
the writings of Paul and think he was apostate. Some allow
only the Gospels. Even those who hold to the New
Testament as much as their doctrine permits, assert that
the New Testament has become so corrupted over the years
that no one can have confidence in it concerning the name
Yahweh and the name of Jesus” (= Pada saat bukti
Perjanjian Baru diajukan kepada guru-guru nama
kudus / keramat, mereka dengan segan menanggapi
dengan mengatakan bahwa Kitab Suci Perjanjian Baru
tidak sah. Ada banyak tingkat variasi / perbedaan di
antara guru-guru dari gerakan ini tentang otoritas dari
Perjanjian Baru. Sebagian menolak seluruh Perjanjian
Baru. Yang lain menolak tulisan-tulisan dari Paulus dan
menganggapnya sebagai orang yang murtad. Beberapa
hanya mengijinkan Injil-Injil. Bahkan mereka yang
mempercayai Perjanjian Baru sejauh yang diijinkan oleh
ajaran mereka, menegaskan bahwa Perjanjian Baru
telah menjadi begitu rusak selama banyak tahun
sehingga tak seorangpun bisa mempunyai keyakinan
terhadapnya berkenaan dengan nama Yahweh dan nama
Yesus).
Gary Mink (internet): “When the sacred name advocate
comes face to face with his nemesis, the New Testament, he
is compelled to go either of two ways. He can choose to
deny the sacred name doctrine or he can choose to deny
the validity of the New Testament. But, he cannot have
both the New Testament and his doctrine. These are
mutually exclusive. One and all, sacred name teachers and
their converts have become willing to say the New
Testament is wrong. They are forced to confess that indeed
they believe it is an invalid book” (= Pada waktu
pendukung-pendukung nama kudus / keramat
berhadapan muka dengan keadilanNya / kebenaranNya,
Perjanjian Baru, ia terpaksa mengambil salah satu jalan.
Ia bisa memilih untuk menolak ajaran nama kudus /
keramat atau ia bisa memilih untuk menolak keabsahan
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dari Perjanjian Baru. Tetapi ia tidak bisa mempunyai
keduanya, Perjanjian Baru dan ajarannya. Kedua hal ini
saling berdiri sendiri-sendiri. Guru-guru nama kudus /
keramat dan petobat-petobat mereka sekalian telah
menjadi mau untuk mengatakan bahwa Perjanjian Baru
adalah salah. Mereka terpaksa untuk mengakui bahwa
mereka memang mempercayainya sebagai buku yang
tidak sah).
Gary Mink (internet): “For sacred name people, the New
Testament as it exists is not a book to be depended upon for
instruction in matters that affect eternal life. Were it not
for the words of sacred name teachers themselves, the
foregoing statement might be thought of as an
exaggeration. Below are presented two witnesses from
among sacred name teachers. One is a missionary to India.
The other is the leader of a well known know (?) sacred
name group. They freely express their opinion concerning
how much confidence should be placed in what the New
Testament says. ‘If you are basing the foundation of your
faith on the Greek New Testament I will have to say that is
a very flimsy foundation.’ ‘Therefore, until the original
documents (of the New Testament) are unearthed we must
base all doctrine on the Old Testament.’ Such is the
concept adopted by those who are willing to accept the
sacred name doctrine. They are compelled by their doctrine
to believe the New Testament is filled with error. According
to the judgment of sacred name teachers, ones system of
faith and practice cannot be based on the New Testament.
They have accepted for themselves the dichotomy of being
Old Testament Christians. Furthermore, they rejoice to
have it so” [= Bagi orang-orang dari nama kudus /
keramat, Perjanjian Baru sebagaimana itu ada sekarang
bukanlah sebuah buku untuk disandari untuk instruksi
dalam hal-hal yang mempengaruhi hidup kekal.
Seandainya bukan karena kata-kata dari guru-guru
nama kudus / keramat itu sendiri, pernyataan yang tadi
itu bisa dianggap sebagai sesuatu yang berlebih-lebihan.
Di bawah ini diberikan dua saksi dari antara guru-guru
nama kudus / keramat. Yang satu adalah seorang
misionaris bagi India. Dan yang lain adalah seorang
pemimpin dari suatu kelompok nama kudus / keramat
yang terkenal. Mereka dengan bebas menyatakan
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pandangan mereka mengenai berapa banyak keyakinan
harus diletakkan pada apa yang dikatakan oleh
Perjanjian Baru. ‘Jika engkau mendasarkan fondasi
imanmu pada Perjanjian Baru bahasa Yunani, aku akan
harus mengatakan bahwa itu adalah suatu fondasi yang
tipis / lemah’. ‘Karena itu, sampai dokumen orisinil (dari
Perjanjian Baru) ditemukan kita harus mendasarkan
semua doktrin pada Perjanjian Lama’. Begitulah konsep
yang diterima oleh mereka yang mau menerima ajaran
nama kudus / keramat. Mereka dipaksa oleh ajaran
mereka untuk percaya bahwa Perjanjian Baru penuh
dengan kesalahan. Menurut penilaian dari guru-guru
nama kudus / keramat, sistim iman dan praktek tidak
bisa didasarkan pada Perjanjian Baru. Mereka telah
menerima bagi diri mereka sendiri suatu sikap
bercabang untuk menjadi orang-orang kristen
Perjanjian Lama. Lebih jauh lagi, mereka bersukacita
dalam menerimanya seperti itu].
Catatan: perlu diketahui bahwa dokumen asli / autograph
dari Perjanjian Lama juga tidak ada!
Gary Mink (internet): “On the other hand, most people in
the sacred name movement accept the New Testament as
valid when it is convenient for their purposes to do so. The
movement in general rejects the New Testament where the
names Yahweh and Yahshua are not found, where Paul
scolds them for Torah (law) keeping as a means to
salvation, and where one or another of their teachings is
contradicted” (= Pada sisi yang lain, kebanyakan orang
dalam gerakan nama kudus / keramat menerima
Perjanjian Baru sebagai sah / benar pada waktu itu
sesuai untuk tujuan-tujuan mereka untuk menerimanya.
Gerakan ini secara umum menolak Perjanjian Baru
dimana nama-nama Yahweh dan Yahshua tidak
ditemukan, dimana Paulus menghardik mereka untuk
pemeliharaan hukum Taurat sebagai suatu cara / jalan
kepada keselamatan, dan dimana salah satu ajaranajaran mereka ditentang).
Catatan: perhatikan kutipan terakhir ini, yang menunjukkan
bahwa mereka menerima ketaatan terhadap hukum Taurat
sebagai syarat keselamatan! Kalau ini benar, ini jelas
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menunjukkan bahwa mereka bukan sekedar salah, tetapi
sesat!
Bdk. Ef 2:8-9 - “(8) Sebab karena kasih karunia kamu
diselamatkan oleh iman; itu bukan hasil usahamu, tetapi
pemberian Allah, (9) itu bukan hasil pekerjaanmu:
jangan ada orang yang memegahkan diri”.
Gary Mink (internet): “The theory in both its parts shows
the light regard sacred name teachers have for the
authority of the New Testament. The lack of esteem for
what the New Testament says and an unwillingness to
accept what it does not say has become the impetus for a
number of these teachers to think they can trample on the
New Testament as though it were a work of fiction. The
sacred name doctrine predisposes its converts to a profane
disrespect for the New Testament writings. This has led a
number of these teachers to deny Paul as being a legitimate
apostle of our Lord. They claim God did not inspire his
writings and he was nothing but a false apostle. Some few
sacred name teachers deny the entire New Testament and
want nothing to do with it” (= Teori ini dalam kedua
bagiannya menunjukkan rasa hormat yang rendah dari
guru-guru nama kudus / keramat bagi otoritas dari
Perjanjian Baru. Kekurangan penghargaan untuk apa
yang Perjanjian Baru katakan dan suatu ketidak-mauan
untuk menerima apa yang tidak dikatakan oleh
Perjanjian Baru telah menjadi suatu dorongan bagi
sejumlah guru-guru ini untuk beranggapan bahwa
mereka bisa menginjak-injak Perjanjian Baru seakanakan itu adalah suatu pekerjaan fiksi. Ajaran nama
kudus / keramat mempengaruhi / mencenderungkan
petobat-petobatnya pada suatu rasa tidak hormat yang
tidak senonoh terhadap tulisan-tulisan Perjanjian Baru.
Ini telah membimbing sejumlah guru-guru ini untuk
menyangkal Paulus sebagai seorang rasul yang sah dari
Tuhan kita. Mereka mengclaim bahwa Allah tidak
menginspirasikan tulisan-tulisannya dan ia tidak lain
adalah seorang rasul palsu. Sebagian kecil dari guruguru nama kudus / keramat menolak seluruh Perjanjian
Baru dan tidak mau tahu apapun dengannya).
Bdk. Wah 22:18-19 - “(18) Aku bersaksi kepada setiap
orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat
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dari kitab ini: ‘Jika seorang menambahkan sesuatu
kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan
menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang
tertulis di dalam kitab ini. (19) Dan jikalau seorang
mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari
kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya
dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang
tertulis di dalam kitab ini.’”.
2. Kelompok Yahweh-isme ini mengatakan bahwa Perjanjian
Baru telah diubah, yaitu dengan membuang semua nama
Yahweh dari dalam Perjanjian Baru.
Gary Mink (internet): “These sacred name teachers
promote the theory that over the centuries the New
Testament has been corrupted by tampering. They claim
the name Yahweh has been systematically removed from
the New Testament and other words substituted for it” (=
Guru-guru nama kudus / keramat ini mengajukan /
mengembangkan teori bahwa selama berabad-abad
Perjanjian Baru telah dirusak oleh pengubahan. Mereka
mengclaim bahwa nama Yahweh telah dihapuskan
secara sistimatis dari Perjanjian Baru dan kata-kata lain
diberikan sebagai gantinya).
Tuduhan ini adalah tuduhan asal-asalan yang tidak bisa
mereka buktikan.
Kata-kata kunci yang harus kita gunakan dalam menanyai
mereka adalah: siapa yang mengubah manuscripts Perjanjian
Baru, kapan perubahan itu dilakukan, dan bagaimana
perubahan manuscripts Perjanjian Baru itu dilaksanakan,
tanpa diketahui oleh siapapun?
Gary Mink (internet): “Of course, the sacred name teachers
are not able to name one person in history who removed
the name Yahweh from a single manuscript copy of the
New Testament. There are over five thousand manuscripts
copies, including those whole and in part, of the Greek
New Testament in existence. Who took away the name
Yahweh from all these books? Who took the name Yahweh
out of the Aramaic Peshitta New Testament manuscripts
and the Hebrew translation of Matthew’s Gospel? When
was such a massive amount of tampering done? It would
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have been a monumental task to remove the name Yahweh
from all these manuscripts. It would have been impossible
for anyone or any group to accomplish such a task without
hundreds of people knowing about it. Yet history knows
nothing about such an occurrence. Sacred name teachers
are silent about the details of this imagined event. They
cannot tell who did it. They cannot tell when it happened.
They cannot tell how it was done. Yet, their foremost
doctrine depends on this being a verifiable historical fact.
It is not. The reason no historical documentation confirms
it is simple. It did not happen” (= Tentu saja, guru-guru
nama kudus / keramat ini tidak bisa menyebutkan satu
orang dalam sejarah yang menghilangkan nama Yahweh
dari satu salinan manuscript Perjanjian Baru. Ada lebih
dari 5.000 salinan manuscripts, termasuk yang
menyeluruh atau sebagian, dari Perjanjian Baru Yunani.
SIAPA yang mengambil nama Yahweh dari semua
kitab-kitab ini? SIAPA mengambil nama Yahweh dari
manuscripts Perjanjian Baru Peshita bahasa Aram dan
terjemahan Ibrani dari Injil Matius? KAPAN
pengubahan yang jumlahnya begitu banyak seperti itu
dilakukan? Merupakan suatu tugas yang sangat besar
untuk membuang nama Yahweh dari semua manuscripts
ini. Itu merupakan sesuatu yang mustahil bagi siapapun
atau kelompok manapun untuk melakukan tugas seperti
itu tanpa diketahui oleh ratusan orang tentang hal itu.
Tetapi sejarah tidak mengetahui apapun tentang
terjadinya hal seperti itu. Guru-guru nama kudus /
keramat bungkam tentang detail-detail dari peristiwa
khayalan ini. Mereka tidak bisa mengatakan SIAPA
yang melakukannya. Mereka tidak bisa mengatakan
KAPAN itu terjadi. Mereka tidak bisa mengatakan
BAGAIMANA itu dilakukan. Tetapi, doktrin mereka
yang terutama tergantung pada bisa dibuktikannya hal
ini sebagai fakta sejarah. Tetapi itu bukan fakta sejarah.
Alasan mengapa tidak ada pendokumentasian sejarah
yang meneguhkannya adalah sederhana. Itu tidak
terjadi).
Gary Mink (internet): “Of course, they are unable to show
from historical records when this tampering with the New
Testament occurred or who did the tampering. The
tampering exists only in the desire and in the imagination
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of sacred name teachers. Nor are they able to tell how more
than five thousand Greek New Testament manuscripts
spread over hundreds of thousands of square miles in a
large number of countries could have all been tampered
with. Not a single one having the Tetragrammaton exists
today” (= Tentu mereka tidak dapat menunjukkan dari
catatan sejarah kapan pengubahan Perjanjian Baru ini
terjadi atau siapa yang melakukan pengubahan ini.
Pengubahan ini hanya ada dalam keinginan dan dalam
khayalan dari guru-guru nama kudus / keramat. Mereka
juga tidak bisa memberitahu bagaimana lebih dari 5000
manuscripts Yunani Perjanjian Baru yang tersebar di
ratusan atau ribuan mil persegi di sejumlah besar negara
bisa semuanya telah diubah. Tidak ada satupun
manuscript yang mempunyai Tetragrammaton ada pada
saat ini).
Gary Mink (internet): “As we progress through this study, it
should be kept in mind that sacred name teachers long ago
decided the New Testament at some point in history
underwent major alteration. They are unable to point out
the time in history these changes occurred. Nor can they
tell who took the name Yahweh out of the New Testament.
Therefore, they cannot show why the name Yahweh was
removed or how the name could have been removed from
every manuscript of the New Testament known to man” (=
Pada waktu kita maju melalui ajaran ini, harus
dicamkan dalam pikiran kita bahwa guru-guru nama
kudus / keramat sejak lama telah memutuskan bahwa
Perjanjian Baru pada suatu titik dalam sejarah telah
mengalami perubahan yang besar. Mereka tidak bisa
menunjukkan saat dalam sejarah dimana perubahanperubahan ini terjadi. Juga mereka tidak bisa
mengatakan siapa yang mengeluarkan nama Yahweh
dari Perjanjian Baru. Karena itu, mereka tidak bisa
menunjukkan mengapa nama Yahweh disingkirkan atau
bagaimana nama itu bisa disingkirkan dari setiap
manuscript dari Perjanjian Baru yang dikenal orang).
Catatan: dalam hal ini ada persamaan antara kelompok
Yahweh-isme ini dengan Islam, yang sekalipun mengakui
bahwa Taurat, Zabur / Mazmur, dan Injil merupakan Firman
Tuhan, tetapi juga mengatakan bahwa kitab-kitab itu sudah
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tidak asli, tetapi diubah oleh orang-orang kristen. Jadi,
mereka lalu mengatakan bahwa Al-Quran harus menjadi
penentu. Ajaran dalam kitab-kitab itu hanya dianggap
sebagai kebenaran kalau sesuai dengan Al-Quran.
Sedangkan yang tidak sesuai dengan Al-Quran dianggap
salah / telah diubah. Tetapi sama dengan kelompok Yahwehisme ini mereka juga tidak bisa membuktikan / menjelaskan
kapan, dimana, oleh siapa, dan bagaimana mungkin ribuan
manuscripts itu bisa diubah, tanpa diketahui seorangpun!
3. Kelompok Yahweh-isme ini lalu ‘membetulkan’ Alkitab
yang mereka anggap salah itu, dengan cara membuat Alkitab
sendiri, yang menggunakan nama Yahweh, dan lalu
menggunakannya sebagai dasar untuk mengatakan bahwa
nama Yahweh ada dalam Kitab Suci!
Gary Mink (internet): “The sacred name teachers usurp the
authority to insert into the scriptural text anything they
desire. They explain to their converts that evil scribes
translated the New Testament from an original Hebrew
into Greek and left out the name Yahweh. They further
purport to know all the places in the original text from
which this name was removed. The sacred name bible
makers proceed to put the name Yahweh into the text of the
New Testament. They summon enough audacity to refer to
such action as a restoration. Neither the sacred name
teachers nor their converts see anything amiss in this” (=
Guru-guru nama kudus / keramat merampas otoritas
untuk memasukkan ke dalam text Kitab Suci apapun
yang mereka inginkan. Mereka menjelaskan kepada
petobat-petobat mereka bahwa ahli-ahli Taurat yang
jahat menterjemahkan Perjanjian Baru dari bahasa
Ibrani orisinil ke dalam bahasa Yunani dan
mengeluarkan nama Yahweh. Mereka selanjutnya
mengaku mengetahui semua tempat dalam text orisinil
dari mana nama ini disingkirkan. Pembuat-pembuat
Alkitab nama kudus / keramat melanjutkan dengan
memasukkan nama Yahweh ke dalam text Perjanjian
Baru. Mereka mengumpulkan keberanian yang cukup
untuk menunjuk pada tindakan itu sebagai suatu
pemulihan. Baik guru-guru nama kudus / keramat
maupun petobat-petobat mereka, tidak melihat apapun
yang salah dalam hal ini).
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Gary Mink (internet): “Adding the name Yahweh to the
New Testament is not the only improvement sacred name
teachers are bold enough to make to the Scriptures. They
apparently think that if it is right to make some correction
to the scriptures, it is right to make more. One and another
they are happy to add other points of their doctrines into
the scriptures” [= Menambahkan nama Yahweh pada
Perjanjian Baru bukanlah satu-satunya perbaikan yang
dibuat oleh guru-guru nama kudus / keramat dengan
berani terhadap Kitab Suci. Mereka jelas beranggapan
bahwa jika adalah benar untuk membuat beberapa
pembetulan terhadap Kitab Suci, maka juga adalah
benar untuk membuat lebih banyak pembetulan lagi.
Satu dan lainnya (?), mereka gembira untuk
menambahkan point-point lain dari ajaran-ajaran
mereka ke dalam Kitab Suci].
Gary Mink (internet): “But, be warned. The movement’s
reworked versions of the scriptures, all eight or nine of
them, have put the name Yahweh or some other version of
the Tetragrammaton in the mouth of Jesus as he read from
Isaiah. They need Yahweh to be there and they have made
it be there. By inserting the name Yahweh into the
Scriptures, sacred name teachers graphically demonstrate
how they reject and deny the validity of the New
Testament” (= Tetapi hati-hatilah. Versi-versi Kitab Suci
yang diolah lagi dari gerakan ini, semuanya 8 atau 9 dari
mereka, telah memasukkan nama Yahweh atau versi lain
dari Tetragrammaton dalam mulut Yesus pada waktu Ia
membaca dari Yesaya. Mereka membutuhkan Yahweh
ada di sana dan mereka membuatnya ada di sana.
Dengan memasukkan nama Yahweh ke dalam Kitab
Suci,
guru-guru
nama
kudus
/
keramat
mendemonstrasikan dengan tulisan bagaimana mereka
menolak keabsahan dari Perjanjian Baru).
4. Tindakan menipu diri sendiri.
Gary Mink (internet): “Sacred name teachers and their
converts are faced with the truth that their doctrine cannot
be found in the Bible. That is, it cannot be found in any
Bible except the ones they themselves have concocted.
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Perhaps it is of some comfort to sacred name people when
they see the name Yahweh in a number of places in the
New Testament. But, how can they overlook the fact they
themselves put the name Yahweh into these bibles?” (=
Guru-guru nama kudus / keramat dan petobat-petobat
mereka dihadapkan pada kebenaran bahwa doktrin
mereka tidak bisa ditemukan dalam Alkitab. Artinya, itu
tidak bisa ditemukan dalam Alkitab manapun kecuali
Alkitab-Alkitab yang telah mereka buat sendiri.
Mungkin merupakan sesuatu yang menghibur bagi
orang-orang dari nama kudus / keramat pada waktu
mereka melihat nama Yahweh di banyak tempat dalam
Perjanjian Baru. Tetapi, bagaimana mereka bisa
mengabaikan fakta bahwa mereka sendiri memasukkan
nama Yahweh ke dalam Alkitab-Alkitab ini?).
Gary Mink (internet): “In a footnote Clover comments on
Matthew 5:33, ‘The sacred name has been restored to this
passage in the ROSNB (The Restoration of Sacred Name
Bible, the Assembly of Yahvah bible) and BE (The Sacred
Scriptures, Bethel Edition, the Assemblies of Yahweh
bible) translations.’ He refers to these counterfeit works as
though they carried even a modicum of scriptural weight.
Having first put the name Yahweh into their bibles, they
quote from these same bibles in support of their doctrine
and they are still able to keep a straight face. But the larger
question is how can they do this and keep a straight
conscience? All who love and uphold what the Scriptures
say can only stand by and shake their heads in
amazement” [= Dalam suatu catatan kaki, Clover
mengomentari tentang Matius 5:33, ‘Nama kudus /
keramat telah dikembalikan ke dalam text ini dalam
ROSNB (Alkitab Pemulihan Nama Kudus / keramat,
majelis dari Alkitab Yahweh) dan terjemahanterjemahan BE (Kitab Suci Kudus / keramat, Edisi Betel,
majelis dari Alkitab Yahweh)’. Ia menunjuk pada
pekerjaan-pekerjaan palsu / tiruan ini seakan-akan
pekerjaan-pekerjaan itu bahkan membawa sejumlah
kecil bobot Kitab Suci. Setelah memasukkan nama
Yahweh ke dalam Alkitab-Alkitab mereka, mereka
mengutipnya dari Alkitab-Alkitab yang sama untuk
mendukung ajaran mereka, dan mereka tetap bisa
menegakkan wajah mereka. Tetapi pertanyaan yang
20

lebih besar adalah, bagaimana mereka bisa melakukan
hal ini dan tetap mempertahankan hati nurani yang
lurus? Semua orang yang mengasihi dan menegakkan /
menjunjung tinggi apa yang dikatakan oleh Kitab Suci
hanya bisa berdiri di dekatnya dan menggelengkan
kepala mereka dalam keheranan].
5. Kita harus menyesuaikan diri kita dengan Alkitab, atau
menyesuaikan Alkitab dengan diri kita?
Gary Mink (internet): “It seems to me that I should change
what I believe to fit God’s Word, rather than change God's
Word to fit what I believe. Is a person allowed to throw out
part of the Word just because it does not agree with his pet
theory? If so, then another person can throw out
something else. Before you know it, the Bible has been
shredded” (= Bagi saya kelihatannya saya harus
mengubah apa yang saya percayai untuk disesuaikan
dengan Firman Allah, dan bukannya mengubah Firman
Allah untuk disesuaikan dengan apa yang saya percayai.
Apakah seseorang diijinkan untuk mengeluarkan bagian
dari Firman hanya karena bagian itu tidak sesuai
dengan teori kesayangannya? Jika demikian, maka
orang yang lain bisa mengeluarkan sebagian yang lain.
Sebelum engkau menyadarinya, Alkitab telah dicabikcabik).
Illustrasi: Ada cerita tentang seorang pemanah ulung yang
sampai ke suatu desa. Di sana ia melihat banyak pohon yang
digambari dengan lingkaran-lingkaran untuk sasaran panah,
dengan sebatang anak panah yang menancap persis di
tengah-tengah lingkaran-lingkaran itu. Ia heran karena
semua anak panah itu menancap persis di tengah-tengah,
suatu hal yang ia sendiri, sebagai seorang pemanah ulung,
tidak bisa melakukannya. Setelah bertanya-tanya, ia
akhirnya bertemu dengan orang yang melakukan semua itu.
Ia bertanya: ‘Bagaimana kamu bisa memanah semua
sasaran itu dengan begitu tepat?’ Jawab orang itu: ‘O itu
mudah, aku memanah dulu, baru menggambar
lingkaran-lingkaran di sekeliling anak panah itu’.
Sebagai penutup bagian ini saya ingin memberikan 2 text Kitab
Suci:
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2Pet 3:15-16 - “(15) Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai
kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga
Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu
menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya (16) Hal itu
dibuatnya dalam semua suratnya, apabila ia berbicara tentang
perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal
yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak
memahaminya
dan
yang
tidak
teguh
imannya,
memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri,
sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan
yang lain”.
Yes 8:20 - “‘Carilah pengajaran dan kesaksian!’ Siapa yang
tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya
tidak terbit fajar”.
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