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BAHASA ASLI PERJANJIAN BARU(3)
4) Argumentasi lain dari Kristian Sugiyarto untuk menunjukkan
bahwa bahasa asli dari Perjanjian Baru adalah bahasa Ibrani
adalah: adanya kata-kata Ibrani dalam Perjanjian Baru berbahasa
Yunani.
Kristian Sugiyarto: “5. Kata Ibrani dalam PB Yunani.
Meskipun kata-kata Ibrani telah diketahui padanannya dalam
bahasa Yunani, sungguh mengejutkan jika ternyata selain
Aramaik, beberapa tetap dituliskan dalam kata Ibrani namun
diikuti artinya dalam bahasa Yunani, misalnya Mesiah (Yoh.
1:41 ; 4:25). Fakta menunjukkan bahwa justru lebih banyak
istilah Ibrani muncul dalam PB-Greek ketimbang Aramaik,
misalnya, sikera (=strong drink; Luk. 1:15), sabbata (Mat.
12:10), pascha = paskah (Luk. 2:41), Rabbi (= guru; Mat.
23:7,8), levonah (Mat. 2:11), mammon (Luk. 16:9), Wai (Mat.
23:13) Beelzebul (Luk. 11:15), corban (Mark. 7:11), satan
(Luk. 10:18), cammon (Mat. 23:23), raca (= empty; Mat. 5:22),
moreh (= rebel; Mat. 5:22), bath (= ukuran cairan 8-9 gallon;
Luk. 16:6), kor (= ukuran padatan 10 – 12 bushel ; Luk. 16:7),
zuneem (= tares; Mat. 13:25), Boanerges (Mark. 3:17), mor (=
myrrh; Luk. 7:37), sheekmah (Luk. 17:6), hosanna (Yoh.
12:13), amen sekitar 100 kali. Perlu diingat pula kata Ibrani
primitif untuk bapa(k) adalah Ab (konkordansi no.1) yang
nampaknya ‘cognate’ dengan Abba yang mungkin berasal dari
akar kata Ab (Aramaik konkordansi no. 2). Ephphatha
(konkordanssi no 2188 untuk Aramaik) yang artinya
‘terbukalah’ (Mark 7:34) menurut Brown dkk. (Gesenius’
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Hebrew-English Lexicon, Oxford, 1958, p. 834) diambil
langsung dari (akar kata dalam) Ibrani Bibel phphatha, חתפ,
(konkordansi no. 6605) yang berarti ‘buka’, sebagaimana
terdapat dalam standar Hebrew-English Lexicon of the Old
Testament; selanjutnya Bruce Metzger menyatakan bahwa
‘ephphatha’ dapat dipandang sebagai Ibrani atau Aramaik
(The Oxford Companion to the Bible, Oxford University Press,
1993), p. 272.). Bahkan Isaac Rabinowitz lebih tegas
menyatakan bahwa tidak ada dasar filologis yang valid untuk
meyakini bahwa ephphatha dapat mewakili bentuk Aramaik.
‘The transliteration can, indeed, only represent the Hebrew
niphal masculine singular imperative … Ephphatha is certainly
Hebrew, not Aramaic’ (‘Ephphatha, Mark 7:34, Certainly
Hebrew, not Aramaic’, Journal of Semitic Studies, 1971, 16 ,
155.)’ Demikian juga, cumi, atau cum, (Mark 5:41) yang
artinya “bangkitlah, berdirilah” adalah kata Ibrani yang
diucapkan Yesus untuk membangkitkan anak Yairus yang
mati. Kata ini berasal langsung dari Alkitab PL Ibrani םוק,
‘cum’ (konkordansi no. 6965 untuk Ibrani dan no. 6966 untuk
Aramaik); dalam Ibrani modern saat ini kata tersebut juga
berati ‘bangunlah’ (Reuben Grossman and Moses Segal,
Compendious Hebrew-English Dictionary (Tel Aviv, Dvir
Publishing House, 1952, in. loc.. The Oxford-English Hebrew
Dictionary, Oxford University Press, 1996, p. 366) Contoh lain
adalah perkataan Y’Shua di kayu Salib: ‘Eli, Eli, lama
sabakthani’ (Mat. 27:46) atau ‘Eloi, Eloi, lama sabakthani’ (
Mark 15:34). Ini menunjukkan bahwa Y’Shua benar-benar
berkata-kata dalam bahasa Ibrani, yang kemudian disertakan
artinya dalam bahasa Yunani oleh para penyalin PB Greek.
Meskipun penyalin Kitab Matius vs Markus berbeda dalam
menuliskan kata ‘Eli vs Eloi’, para pendengarnya ternyata
mendengar suara yang sama yakni dikatakan bahwa Y’Shua
memanggil nabi Eliyah, bahkan menunggu-nunggu apakah
Eliyah akan datang menyelamatkan-Nya. Jadi pastilah Dia
menyebut salah satu dari keduanya, Eli ataukah Eloi; mana
yang paling tepat? ‘Eli’ dalam penuturan Ibrani dapat berarti
2 macam: (1) my El, dan inilah yang paling mungkin
diucapkan Y’Shua sesuai dengan sebutan-Nya sebagai
ImmanuEl (artinya El beserta kita), dan (2) panggilan singkat
bagi nama nabi Eli-Yah (Eliyah artinya Yahweh my El), dan
inilah yang didengar oleh para saksi saat-saat akhir kematian
Y’Shua. Ini sangat logis sebab hanya pengikut-pengikut
Y’Shua sajalah yang percaya bahwa Dia memang berasal dari
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El (ImmanuEl), tetapi sebaliknya para saksi bukan pengikutNya itupun sangat familiar akan nama besar nabi Eliyah.
Sementara itu ‘Eloi’ menurut konkordansi Strong adalah
bahasa Aramaik yang hanya satu kemungkinan arti yaitu ‘My
El’ (meskipun ada pendapat bahwa sesungguhnya juga kata
Ibrani dengan dialek lain). Jadi jika Y’Shua mengucapkan
‘Eloi’,
hampir
pasti
para
pendengarnya
sulit
menghubungkannya dengan nama nabi Eliyah, dan dengan
demikian ucapan Y’Shua tentulah “Eli, Eli” sebagaimana
direkam oleh Matius, namun ditulis oleh (penyalin) Markus
dalam bahasa Aramaik (atau mungkin dialek lain) menjadi
‘Eloi, Eloi’. Kata ‘lama’ bisa Ibrani maupun Aramaik,
demikian juga ‘sabak’ bukan saja Aramaik melainkan juga
Ibrani Misnahik”.
Tanggapan Pdt. Budi Asali:
Dalam bagian ini kelihatannya Kristian Sugiyarto dengan susah
payah mau membuktikan bahwa bahasa Ibrani itu masih hidup
terus, dan dipakai terus, bahkan oleh Yesus dan penulis-penulis
Perjanjian Baru. Tetapi saya menganggap bahwa apa yang ia
jadikan senjata ini justru menjadi seperti boomerang yang
menyerang dirinya sendiri. Adanya kata-kata Ibrani dalam
Perjanjian Baru, yang lalu diberi arti / terjemahannya,
membuktikan bahwa bahasa asli dari Perjanjian Baru adalah
bahasa Yunani dan tidak mungkin bahasa Ibrani! Mengapa?
Karena kalau bahasa asli dari Perjanjian Baru adalah bahasa Ibrani,
pada waktu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, maka
seluruhnya akan diterjemahkan, dan tidak akan ada ‘sisa’ kata-kata
dalam bahasa Ibrani.
Contoh:
Yoh 1:38,41,42 - “(38) Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia
melihat, bahwa mereka mengikut Dia lalu berkata kepada
mereka: ‘Apakah yang kamu cari?’ Kata mereka kepadaNya:
‘Rabi (artinya: Guru), di manakah Engkau tinggal?’ ... (41)
Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan
ia berkata kepadanya: ‘Kami telah menemukan Mesias
(artinya: Kristus).’ (42) Ia membawanya kepada Yesus. Yesus
memandang dia dan berkata: ‘Engkau Simon, anak Yohanes,
engkau akan dinamakan Kefas (artinya: Petrus).’”.
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Kalau bahasa asli dari Perjanjian Baru adalah bahasa Ibrani, maka
kata-kata yang saya garis-bawahi itu menjadi bagaimana? ‘Rabi
(artinya rabi)’, dan ‘Mesias (artinya Mesias)’? Mungkinkah itu?
5) Argumentasi selanjutnya dari Kristian Sugiyarto untuk
menunjukkan bahwa bahasa asli dari Perjanjian Baru adalah bahasa
Ibrani adalah: text Yunani dari Perjanjian Baru berbau bahasa
Ibrani.
Kristian Sugiyarto: “6. Teks Injil PB Greek itu sendiri (bukti
internal). a. Salah satu karakteristik struktur naskah Ibrani
adalah pemakaian kata sambung ‘dan’ (baik dalam kalimat
maupun antar kalimat atau paragraf) yang ‘sangat berlebihan’
untuk ukuran struktur kalimat non-Ibrani (bahasa Yunani,
Inggris maupun Indonesia). Berikut saya demonstrasikan
contoh dengan mengacu terjemahan LAI namun saya sisipi
tambahan kata ‘dan’ ( kata Yunaninya de = kai) sebagaimana
aslinya yang tertulis dalam PL Ibrani maupun PB Greek.
(kata-kata yang saya coret bawahnya berikut ini seharusnya
ada menurut terjemahan literal, tetapi dihilangkan dalam
terjemahan LAI, demikian juga sebagian besar NIV)
Mat. 1:1-6 Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak
Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, dan (de) Ishak
memperanakkan Yakub, dan (de) Yakub memperanakkan
Yehuda dan (kai) saudara-saudaranya. dan (de) Yehuda
memperanakkan Peres dan (kai) Zerah dari Tamar, dan (de)
Hezron
Peres
memperanakkan
Hezron,
dan
(de)
memperanakkan Aram, dan (de) Aram memperanakkan
Aminadab, dan (de) Aminadab memperanakkan Nahason, dan
(de) Nahason memperanakkan Salmon, dan (de) Salmon
memperanakkan Boas dari Rahab, dan (de) Boas
memperanakkan Obed dari Rut, dan (de) Obed
memperanakkan Isai, dan (de) Isai memperanakkan Raja
Daud. dan (de) Daud memperanakkan …..dst.
Luk. 15: 20-23 (perumpamaan anak hilang) Maka bangkitlah
ia dan (kai) pergi kepada bapanya. dan (de) Ketika ia masih
jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu (kai) tergeraklah hatinya
oleh belas kasihan. dan (kai) Ayahnya itu berlari mendapatkan
dia lalu merangkul dan (kai) mencium dia. dan (de) Kata anak
itu kepadanya: Bapa aku telah berdosa terhadap surga dan
(kai) terhadap bapa, dan (kai) aku tidak layak lagi disebut
anak bapa. Tetapi (de) ayah itu berkata kepada hambahambanya: Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, dan
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(kai) pakaikanlah itu kepadanya dan (kai) kenakanlah cincin
pada jarinya dan (kai) sepatu pada kakinya. Dan (kai) ambilah
anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan (kai) marilah kita
makan dan bersukacita.
Sebagai pembanding berikut saya tampilkan nats PL-Ibrani:
1Tawr. 1:17-23 Keturuan Sem ialah Elam, dan Asyur, dan
Arpakhsad, dan Lud, dan Aram, dan Us, dan Hul, dan Geter
dan Mesekh. Dan Arpakhsad memperanakkan Selah, dan
Selah memperanakkan Eber. Dan bagi Eber lahir dua anak
laki-laki; nama yang seorang ialah Peleg, sebab….., dan nama
adiknya ialah Yoktan. Dan Yoktan memperanakkan Almodad,
dan Selef, dan Hazar-Mawet, dan Yerah, dan Hadoram, dan
Uzal, dan Dikla, dan Ebal, dan Abimael, dan Syeba, dan Ofir,
dan Hawila, dan Yobab; itulah semuanya anak-anak Yoktan.
Komentar: Sangat mencengangkan bahwa ‘style’ demikian ini
banyak ditemui tidak hanya dalam PL melainkan dalam PBGreek juga, dan siapa saja bisa mengembangkan untuk
meneliti contoh perikop yang lain perihal penggunaan kata
‘dan’, bahkan mulai dari Kejadian. Oleh karena itu sulit
dihindari untuk tidak menyatakan bahwa PB-Greek tentulah
berasal dari tutur-kata Ibrani, bukan dari tutur kata Yunani.
Sebagai pemimpin Yabina, saya mempersilakan Sdr. Herlianto
untuk mencermati karakteristik naskan Ibrani dalam
pemakaian kata ‘dan’ tersebut, dan silakan uji kebenarannya
dalam Alkitab Interlinear Greek-Hebrew English (IGHE).
Saya telah melakukan itu, dan ditemukan bahkan hampir
setiap bab dan sebagian besar paragraf didahului kata ‘dan’
(and). Ini bukan pekerjaan yang sulit bahkan sangat mudah
dan siapapun dapat mengerjakannya kapan saja. Namun, jika
yang dibaca Alkitab terbitan LAI tentu saja tidak akan
ditemui (termasuk YHWH). Alkitab NIV menyisakan
sebagian, dan jika tidak punya IGHE, periksa saja Alkitab
King James Version (Dake’s Annotated Reference Bible).
b. Idiomatik Ibrani.
Analisis Mat. 5: 17-19 (ay 18 = Luk 16:17), ‘Janganlah kamu
menyangka bahwa Aku datang untuk meniadakan hukum
Torah ……. Aku datang bukan untuk meniadakannya
melainkan untuk menggenapinya. ……... , satu iota atau satu
titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Torah, sebelum
semuanya terjadi.’
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Frase ‘meniadakan melainkan menggenapi Torah’ adalah
idiom khas Ibrani saat itu yang sesungguhnya berarti,
‘meniadakan Torah = menginterpretasi dan mengajarkan
Torah secara salah’, sedangkan ‘menggenapi Torah =
menginterpretasi dan mengajarkan Torah secara benar’.
Demikian juga ‘iota atau satu titik’ artinya ‘paling kecil’. Kata
‘iota’ (Yunani, no. konkordansi Strong 2503) menunjuk pada
huruf Ibrani ke 10, yakni seperti koma menggantung ( ’ ) yang
dibaca ‘Yowd’ atau ditransilerasi ‘Y’(latin) atau ‘i’ (Yunani),
yang memang merupakan huruf paling kecil di antara hurufhuruf Ibrani lainnya. Sedangkan ‘titik’ atau ‘title’ atau ‘horn’
(tanduk) terjemahan dari ‘ker-ah’-yah’ (Yunani, no.
konkordansi 2762) menunjuk pada ‘puncak-apex’ suatu huruf
ibrani, yang artinya adalah partikel terkecil (posisi ‘horn’ dan
yang lainnya dapat dilihat pada alamat berikut):
http://www.hebrew4christians.com/Grammar/Introduction/W
hy_Hebrew_/why_hebrew_.html.
Dalam banyak huruf Ibrani pada bagian ujung puncaknya
terdapat lengkungan mirip tanduk (atau ujung pancing). Yang
demikian ini hanya ditemui dalam huruf Ibrani dan tidak akan
ditemui dalam huruf Yunani; oleh karena itu Y’Shua boleh
dipastikan sedang mengajar perihal kebenaran Torah-nya
bangsa Yahudi bagi orang-orang Yahudi dengan idiom khas
Yahudi yang hanya bisa dipahami dengan bahasa Ibrani. Akan
menjadi ganjil dan bahkan tidak mungkin bermakna
sebagaimana seharusnya, jika Y’Shua mengungkapkannya
dengan bahasa tutur Yunani.
c. Pengajaran Y’Shua dengan perumpamaan dan analisis
beberapa ayat.
Analisis Luk 24:44, ‘………, yakni bahwa harus digenapi
semua yang ada tertulis tentang Aku (Y’Shua) dalam Kitab
Torah Musa, dan Kitab Nabi-Nabi (Neviim), dan Kitab
Mazmur (Tehilim).’ Kitab Suci Yahudi yang disebut Tenakh
terdiri atas 3 bagian besar dengan susunan urutan: Torah
(Pentateuch) - Neviim (Para Nabi) - Ketuvim, berbeda dengan
susunan Kitab Perjanjian Lama kita dewasa ini. Tehilim
(Mazmur) terdapat dalam bagian terakhir yakni Ketuvim
(yang terdepan Mazmur, dan yang terakhir Tawarih). Jadi,
nampaknya Y’Shua menyebutkan ‘nubuatan tentang diri-Nya’
sesuai dengan urut-urutan kitab Suci Tenakh yang berbahasa
Ibrani, bukan Septuaginta berbahasa Yunani yang berbeda
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urut-urutannya. Ini suatu indikasi bahwa Y’Shua memakai
referensi tutur-kata Ibrani ketimbang Yunani. Hal yang
paralel juga ditemui pada Matthew 23:35 (Baca dalam bagian
kontroversi ketidakcermatan PB Greek).
Analisis penyangkalan Petrus Mat. 26: 73 ‘Tidak lama
kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus
dan berkata: Pasti engkau juga salah seorang dari mereka, itu
nyata dari bahasamu.’ (LAI).
‘Surely you are one of them, for your accent gives you away’
(Matthew 26:73b, NIV).
‘Surely you are one of them, for you are a Galilean, and your
accent shows it’ (Mark 14:70b, NKJV, and margin).
Jadi jelas bahwa dalam hal ini Petrus menjawab dengan
bahasa berdialek tertentu (Galilea), dan ini tidak mungkin
dialek Yunani.
For example, the Interpreter’s Dictionary of the Bible tells us,
‘The dialect daily spoken by Jesus and the disciples was
Galilean Aramaic, which, as is noted in Matt. 26:73, was
recognizably different from the S [southern] dialect spoken in
and around Jerusalem. It was in this same Galilean dialect that
the Aramaic of the Palestinian Talmud and the older
Midrashim was written’ (article ‘Aramaic’, Vol. 1, p. 186). The
edition quoted above is copyrighted 1962.
In more recent times, an expanding circle of scholars has
rejected this commonly believed notion as erroneous. They are
now convinced that the language Jesus used to teach his
talmidim – disciples – was Hebrew, not Aramaic.
b. Hasil penelitian Lindsay
Berikut saya sarikan tulisan Brian Knowles (‘Which Language
Did Jesus Speak – Aramaic or Hebrew?’) dari alamat:
www.godward.org/Hebrew...hebrew.htm
Prof. David Flusser (Sarjana Yahudi Ortodok dari Universitas
Yerusalem), menekuni kehidupan para rabi abad pertama, dan
termasuk di dalamnya adalah Yesus. Dalam bukunya ‘Jewish
Sources in Early Christianity’, Flusser meyatakan teori yang
umum bahwa Markus menulis pertamakalinya dalam bahasa
Yunani. Bahasa tutur orang-orang Yahudi pada waktu itu
adalah Ibrani, Aramaik, dan untuk tingkatan tertentu dalam
bahasa Yunani. Hingga akhir-akhir ini dipercayai oleh banyak
sarjana bahwa bahasa tutur para murid Yesus adalah
Aramaik. Memang mungkin sekali bahwa Yesus benar-benar
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menggunakan bahasa Aramaik dari waktu ke waktu, tetapi
selama periode itu, Ibrani adalah bahasa harian maupun
bahasa studi. Injil Markus berisi sedikit kata-kata Aramaik,
dan inilah yang mendistorikan (‘menyesatkan’) para sarjana
(Flusser, p. 11).
Salah satu hal yang menguatkan pendapat para sarjana
perihal peran bahasa Ibrani pada periode Bait Suci kedua
adalah penemuan naskah gulungan laut mati (DSS). Flusser
menulis, ‘Saat ini, setelah penemuan naskah DSS Ibrani Ben
Sira (Ecclesiasticus) dan surat-surat Bar Kokhba, dan studi
lebih lanjut bahasa naskah-naskah kuno Yahudi, telah
diterima pandangan bahwa sebagian besar rakyat (Yahudi)
lancar dalam berbahasa Ibrani. ……. perumpamaanperumpamaan dalam Literatur Rabbinik…. disampaikan
dalam bahasa Ibrani di dalam semua periode. Tidak ada dasar
untuk berasumsi bahwa Yesus tidak berbicara dalam bahasa
Ibrani; dan ketika kita diberi tahu bahwa Paul berbicara
dalam bahasa Ibrani (Kis. 21:40), kita harus menerima
informasi ini seperti yang dinyatakannya’ (Flusser, p. 1).
Membicarakan pengajaran Yesus, Flusser menjelaskan, ‘Ada
perkataan Yesus yang dapat diterjemahkan baik dengan
Ibrani maupun Aramaik; tetapi ada beberapa yang hanya
dapat diterjemahkan ke dalam Ibrani, dan tidak ada satu pun
yang hanya dapat diterjemahkan ke dalam Aramaik. Oleh
karena itu seseorang dapat mendemonstrasikan asal-usul Injil
Ibrani dengan menerjemahkan balik (Injil Yunani) ke dalam
bahasa Ibrani (Flusser, p. 11).
Dalam penelitiannya, Dr. Robert Lindsey berhubungan sangat
dekat dengan Prof. Flusser. Ia mulai ambisinya yang kuat
dalam projek penerjemahan PB-Yunani ke dalam bahasa
Ibrani untuk mengidentifikasi asal-usulya. Cerita silsilah Yesus
pada awal Kitab Matius menunjukkan hasil yang
mencengangkan, bahwa Matius membangun ceritanya dengan
tipikal pola Ibrani (lihat butir 6 di atas), meskipun naskah
yang kita miliki adalah dalam bahasa Yunani. Lindsey
melanjutkan terjemahannya terus ke dalam bahasa Ibrani
ternyata dihasilkan struktur kata-kalimat Ibrani yang
sempurna seperti naskah Ibrani.
Ketika membandingkan antara Kitab Markus dengan Kitab
Matius dan Lukas, Ia mulai menyadari adanya sesuatu yang
menghantui (spooky) terjadi. Sintak bahasa Yunani yang
digunakan (PB-Yunani) ternyata bukanlah bahasa Yunani
yang baik, tetapi sintak ucapannya itu sempurna (excellent)
8

untuk Ibrani. Ini
penyelesaiannya.

suatu

misteri

yang

perlu

dicari

Akhirnya disimpulkan bahwa ‘behind the Greek originals
there had been a Hebrew undertext.’
Komentar: Untuk menguji keakuratan (ke)simpulan tersebut,
siapa saja bisa mencobanya kapan saja dengan syarat minimal
cakap dalam kedua bahasa Ibrani dan Yunani. Namun jika
tidak, salah satunya cara adalah cukup dengan bahasa Inggris
saja kemudian membaca terjemahan literal, kata-demi kata
yang dapat dibaca dari KJV-Dake’s Annotated Ref. Bible
dengan mengidentifikasi (1) penggunaan kata sambung ‘dan /
and’ yang sangat berlebihan, dan (2) penggunaan kata kerja
pada awal-awal kalimat; struktur kalimat Ibrani biasa ditemui
dengan dimulai dengan kata kerja (bukan subjek).”.
Tanggapan Pdt. Budi Asali:
a) Tak ada yang aneh kalau bahasa Yunani yang digunakan oleh
penulis-penulis Perjanjian Baru berbau bahasa Ibrani, karena
memang bahasa Yunani yang digunakan pada saat itu adalah
Hebraic Greek atau Jewish Greek.
Mungkin ini sama seperti kalau orang Indonesia menggunakan
bahasa Inggris, maka Inggrisnya adalah Inggris Jowo! Dan
kalau orang Amerika menggunakan bahasa Inggris, maka
bahasanya adalah American English, yang seringkali berbeda
dengan British English.
The International Standard Bible Encyclopedia (dengan topik
‘language of the New Testament’): “it was Hebraic Greek, a
special variety, if not dialect, of Biblical Greek. ... Winer
(Winer-Thayer, 20) had long ago seen that the vernacular
koine was ‘the special foundation of the diction of the New
Testament,’ though he still admitted ‘a Jewish-Greek, which
native Greeks did not entirely understand’ (p. 27)” [= itu
adalah bahasa Yunani yang bersifat Ibrani, suatu jenis
khusus, jika bukannya suatu dialek, dari bahasa Yunani
Alkitab. ... Winer (Winer-Thayer, 20) sejak lama telah
melihat bahwa bahasa Koine daerah adalah ‘fondasi khusus
dari gaya menulis Perjanjian Baru’, sekalipun ia tetap
mengakui ‘suatu bahasa Yunani yang bersifat Yahudi, yang
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orang-orang asli Yunani tidak sepenuhnya mengerti’ (hal
27)] - dari PC Study Bible 5.
Contoh:
1. Dari kata-kata bahasa Inggris yang digunakan oleh Kristian
Sugiyarto sendiri (ini wong Jowo / orang Jawa yang
menggunakan bahasa Inggris!).
a.

Kutipan pertama.
Kristian Sugiyarto: “Saya memang bersikeras bahwa
Nama Yahweh itu tidak bisa diganti, dan sebaliknya
Anda juga bersikeras bahwa Nama Yahweh bisa
diganti. Sama-sama keras kan! ... Menurut
pemahaman umum, pribadi yang berhak memberi /
mengganti nama adalah pribadi yang mempunyai
authority. ... Mereka yang memberi atau mengganti
nama ini mempunyai wewenang terhadap oknum
yang diberi / diganti nama. Anda (dan kelompok
sejenis) bertindak justru mengganti nama Yahweh
menjadi LORD, GOD, TUHAN, ALLAH, dst. When
and how did you get the such authority to do so? ...
Menurut saya ini adalah tindakan sangat-sangat
lancang”.

b.

Kutipan kedua.
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)”.

Kristian Sugiyarto ini punya gelar Ph. D., jadi mestinya bisa
berbahasa Inggris. Tetapi perhatikan kedua bagian yang saya
garis-bawahi. Itu bahasa Inggris apa? Inggris Jowo?
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Dalam kutipan pertama, menurut saya, kata ‘the’ atau kata
‘such’ pada bagian yang saya garis-bawahi, harus dibuang,
karena kalau keduanya digunakan, maka kalimatnya jadi
aneh.
Dan pada kutipan kedua, saya tidak tahu bagaimana harus
membetulkan kata-kata bahasa Inggris yang kacau tersebut.
Tetapi biarpun bahasa Inggrisnya aneh, itu tetap bahasa
Inggris, bukan? Ia bukannya menulis dalam bahasa
Indonesia / Jawa, yang lalu diterjemahkan ke Inggris! Jadi
kesimpulannya, ‘aneh’ tak berarti bahwa itu mesti
merupakan hasil terjemahan dari bahasa lain.
2. Dari bahasa Inggris yang digunakan oleh John Owen.
Ada seorang ahli theologia Reformed yang berasal dari
Inggris, namanya John Owen (1616-1683). Ia adalah orang
yang jenius, masuk College / perguruan tinggi pada usia 12
tahun! Sebagai orang Inggris, maka bahasa aslinya / bahasa
ibunya adalah bahasa Inggris. Tetapi pada jamannya bahasa
theologia banyak menggunakan bahasa Latin. Dan dosen
saya mengatakan bahwa John Owen mempelajari dan
menguasai bahasa Latin sedemikian rupa, sehingga ia tidak
lagi berpikir dalam bahasa Inggris, tetapi dalam bahasa
Latin. Tetapi pada waktu ia menuliskan buku-bukunya, ia
menulis dalam bahasa Inggris. Apa yang terjadi? Segala
macam keanehan, khususnya dalam hal pengalimatan,
sehingga orang Amerikapun sukar mengerti bukunya, bukan
hanya karena theologianya yang sangat mendalam, tetapi
khususnya karena bahasanya, yang adalah bahasa Inggris
yang berbau Latin.
3. Dari bahasa Inggris yang digunakan oleh orang-orang
Amerika (USA).
Orang-orang Amerika tidak terlalu peduli gramatika,
sehingga mereka sering sekali menggunakan kata-kata /
ungkapan yang sangat salah kalau ditinjau dari sudut
gramatika bahasa Inggris. Misalnya:
a. Kalau saudara melihat di film-film, mereka sering berkata
‘Long time no see’ (= lama tak jumpa). Ini bahasa
Inggris apa?
b. Mereka sering berkata ‘He don’t ...’, padahal anak yang
baru belajar bahasa Inggrispun tahu kalau seharusnya ‘He
doesn’t ...’.
11

c. Mereka sering menggunakan double negatives, seperti ‘I
didn’t see nothing’, padahal lagi-lagi orang yang baru
belajar bahasa Inggris pasti tahu bahwa seharusnya
adalah ‘I saw nothing’ atau ‘I didn’t see anything’.
Contoh-contoh ini menunjukkan penggunaan bahasa Inggris
yang salah, yang mungkin sekali tidak bakal dijumpai dalam
kalangan orang-orang yang betul-betul menggunakan British
English di negara Inggris sendiri. Tetapi apakah karena ada
kesalahan / keanehan, itu lalu tidak bisa dianggap sebagai
bahasa Inggris dan harus dianggap sebagai terjemahan dari
bahasa lain? Tentu saja tidak, itulah American English!
Jadi, bau Ibrani dalam bahasa Yunani yang digunakan oleh
Perjanjian Baru tak berarti bahwa sebetulnya bahasa asli
Perjanjian Baru adalah Ibrani, dan lalu diterjemahkan ke
Yunani. Itu omong kosong dari orang-orang yang tak pernah
belajar!
b) Kemungkinan lain, adalah bahwa dalam persoalan kebiasaan
menggunakan kata ‘dan’ yang dikatakan berlebihan ini, bahasa
Yunani sama dengan bahasa Ibrani.
Karena itu, dalam penterjemahan, kata Yunani KAI / DE bisa
dihapuskan. Dengan kata lain, kata itu tidak diterjemahkan
tetapi dibuang begitu saja (Lihat Bible Works 7 tentang kata
Yunani KAI maupun DE).
Merupakan sesuatu yang aneh bahwa terjemahan-terjemahan
dalam bahasa-bahasa lain, seperti Inggris dan juga Indonesia,
tidak digunakan kata ‘dan’ yang berlebihan itu, tetapi kata yang
berlebihan itu dibuang / dihapuskan. Ini terjemahan yang
‘waras’! Lalu mengapa LXX / Septuaginta menterjemahkan
‘secara tidak waras’? Dan juga, mengapa Perjanjian Baru,
seandainya memang bahasa aslinya adalah Ibrani, waktu
diterjemahkan ke Yunani, menterjemahkan ‘secara tidak
waras’? Sangat mungkin karena memang itu juga merupakan
kebiasaan mereka.
c) Argumentasi Kristian Sugiyarto tentang Mat 5:17-19.
1. Arti dari kata ‘meniadakan’ dan ‘menggenapi’.
Kristian Sugiyarto: “Analisis Mat. 5: 17-19 (ay 18 = Luk
16:17), ‘Janganlah kamu menyangka bahwa Aku datang
untuk meniadakan hukum Torah ……. Aku datang
bukan untuk meniadakannya melainkan untuk
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menggenapinya. ……... , satu iota atau satu titik pun
tidak akan ditiadakan dari hukum Torah, sebelum
semuanya terjadi.’
Frase ‘meniadakan melainkan menggenapi Torah’
adalah idiom khas Ibrani saat itu yang sesungguhnya
berarti, ‘meniadakan Torah = menginterpretasi dan
mengajarkan
Torah
secara
salah’,
sedangkan
‘menggenapi
Torah
=
menginterpretasi
dan
mengajarkan Torah secara benar’”.
Tanggapan Pdt. Budi Asali:
a. Ini tafsiran lucu dan liar dari mana?
Pasti dari orang yang tak pernah belajar, karena ini
merupakan penafsiran yang sama sekali tak sesuai
dengan kontextnya. Dari pada mengikuti Kristian
Sugiyarto yang mengambil text itu sepotong-sepotong,
mari kita melihat seluruh kontextnya.
Mat 5:17-19 - “(17) ‘Janganlah kamu menyangka,
bahwa Aku datang untuk meniadakan hukum Taurat
atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk
meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya.
(18) Karena Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya
selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota
atau satu titikpun tidak akan ditiadakan dari hukum
Taurat, sebelum semuanya terjadi [KJV: ‘fulfilled’ (=
tergenapi)]. (19) Karena itu siapa yang meniadakan
salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang
paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada
orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling
rendah di dalam Kerajaan Sorga; tetapi siapa yang
melakukan dan mengajarkan segala perintahperintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat
yang tinggi di dalam Kerajaan Sorga”.
Kalau dalam ay 17 kata ‘meniadakan’ diartikan
‘menafsirkan dan mengajarkan secara salah’, dan kata
‘menggenapi’ diartikan ‘menafsirkan dan mengajarkan
secara benar’, maka kata-kata itu pasti juga harus
diartikan seperti itu dalam ay 18. Jadi, ay 18nya harus
diartikan sebagai berikut: ‘satu titik atau iotapun tidak
akan ditafsirkan dan diajarkan secara salah dari hukum
Taurat, sebelum semuanya itu ditafsirkan dan diajarkan
secara benar’. Masuk akalkah penafsiran gila seperti itu?
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Juga ay 19nya jelas mengkontraskan antara ‘meniadakan
salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang
paling kecil’ dengan ‘melakukan dan mengajarkan
segala perintah-perintah hukum Taurat’. Jadi, jelas
bahwa ‘meniadakan’ memang harus diartikan apa
adanya, yaitu ‘meniadakan’ / ‘menghapuskan’.
Bandingkan tafsiran Kristian Sugiyarto di atas dengan
beberapa penafsiran di bawah ini tentang text tersebut:
Adam Clarke: “‘Think not that I am come to destroy the
law.’ Do not imagine that I am come to violate the law
KATALUSAI, from KATA, and LUOO, I loose, violate,
or dissolve - I am not come to make the law of none
effect - .... But I am come, PLEEROOSAI, to complete to perfect its connection and reference, to accomplish
everything shadowed forth in the Mosaic ritual, to fill
up its great design” (= Jangan berpikir bahwa Aku
datang untuk meniadakan / menghancurkan hukum
Taurat’. Jangan membayangkan bahwa Aku datang
untuk melanggar hukum Taurat. KATALUSAI, dari
KATA,
dan
LUOO,
‘Aku
melepaskan
/
melonggarkan, melanggar, atau membubarkan - Aku
tidak datang untuk membuat hukum Taurat sia-sia ... Tetapi Aku datang, PLEEROOSAI, untuk
melengkapi - menyempurnakan hubungan dan
referensinya, untuk mencapai segala sesuatu yang
dibayangkan dalam upacara Musa, memenuhi
rencananya yang agung).
Jamieson, Fausset & Brown: “‘I am not come to destroy,
but to fulfil.’ ‘Not to subvert, abrogate, or annul, but to
establish the Law and the Prophets - to unfold them, to
embody them in living form, and to enshrine them in
the reverence, affection, and character of men, am I
come.’” (= ‘Aku datang bukan untuk menghancurkan
/ meniadakan, tetapi untuk memenuhi / menggenapi’.
‘Bukan untuk menumbangkan, mencabut, atau
membatalkan, tetapi untuk menegakkan hukum
Taurat dan Nabi-nabi - untuk membukakan /
menyingkapkan mereka, untuk mewujudkan mereka
dalam bentuk yang hidup, dan untuk mengabadikan
mereka mereka dalam rasa hormat / takut, kasih, dan
karakter manusia, Aku datang’).
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Barnes’ Notes: “‘To destroy.’ To abrogate; to deny their
divine authority; to set people free from the obligation
to obey them. ... ‘But to fulfil.’ To complete the design;
to fill up what was predicted; to accomplish what was
intended in them. ... The law of Moses contained many
sacrifices and rites which were designed to shadow forth
the Messiah. ... These were fulfilled when he came and
offered himself a sacrifice to God, ... The prophets
contained many predictions respecting his coming and
death. These were all to be fulfilled and fully
accomplished by his life and his sufferings” [= ‘Untuk
menghancurkan / meniadakan’. Untuk mencabut /
membatalkan; untuk menyangkal otoritas ilahi
mereka; untuk membebaskan orang-orang dari
kewajiban untuk mentaati mereka. ... ‘Tetapi untuk
menggenapi’. Untuk melengkapi / menyempurnakan
rencananya; untuk memenuhi apa yang diramalkan;
untuk mengerjakan apa yang dimaksudkan dalam
mereka. ... Hukum Taurat Musa berisi banyak
korban-korban
dan
upacara-upacara
yang
direncanakan untuk membayangkan Mesias. ... Halhal ini digenapi pada waktu Ia datang dan
mempersembahkan diriNya sendiri sebagai korban
bagi Allah, ... Nabi-nabi berisi banyak ramalan
mengenai kedatangan dan kematianNya. Hal-hal ini
semua harus digenapi dan dicapai sepenuhnya oleh
kehidupanNya dan penderitaanNya].
b. Penafsiran Kristian Sugiyarto itu juga tak sesuai dengan
penggunaan kata ‘menggenapi’ di bagian-bagian lain
dari Kitab Suci.
Mat 26:54 - “Jika begitu, bagaimanakah akan
digenapi yang tertulis dalam Kitab Suci, yang
mengatakan, bahwa harus terjadi demikian?’”.
Luk 4:21 - “Lalu Ia memulai mengajar mereka,
kataNya: ‘Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu
kamu mendengarnya.’”.
Kis 3:18 - “Tetapi dengan jalan demikian Allah telah
menggenapi apa yang telah difirmankanNya dahulu
dengan perantaraan nabi-nabiNya, yaitu bahwa
Mesias yang diutusNya harus menderita”.
Kis 13:27 - “Sebab penduduk Yerusalem dan
pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus.
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Dengan menjatuhkan hukuman mati atas Dia,
mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang
dibacakan setiap hari Sabat”.
Catatan: dalam ayat-ayat di atas ini digunakan kata
Yunani yang sama kata dasarnya dengan yang sedang
kita bahas.
c. Andaikatapun penafsiran Kristian Sugiyarto di atas benar,
itu tidak membuktikan bahwa Perjanjian Baru (atau Injil
Matius) ditulis dalam bahasa asli bahasa Ibrani.
Penggunaan ungkapan Ibrani dengan mudah dijelaskan
oleh fakta bahwa penulisnya memang adalah orang
Yahudi, sehingga sekalipun menulis dalam bahasa
Yunani, tetapi pola pikir Ibrani tetap ada.
2. Kata ‘iota’.
Kristian Sugiyarto: “Demikian juga ‘iota atau satu titik’
artinya ‘paling kecil’. Kata ‘iota’ (Yunani, no.
konkordansi Strong 2503) menunjuk pada huruf Ibrani
ke 10, yakni seperti koma menggantung ( ’ ) yang dibaca
‘Yowd’ atau ditransilerasi ‘Y’(latin) atau ‘i’ (Yunani),
yang memang merupakan huruf paling kecil di antara
huruf-huruf Ibrani lainnya. Sedangkan ‘titik’ atau ‘title’
atau ‘horn’ (tanduk) terjemahan dari ‘ker-ah’-yah’
(Yunani, no. konkordansi 2762) menunjuk pada
‘puncak-apex’ suatu huruf ibrani, yang artinya adalah
partikel terkecil (posisi ‘horn’ dan yang lainnya dapat
dilihat pada alamat berikut):
http://www.hebrew4christians.com/Grammar/Introducti
on/Why_Hebrew_/why_hebrew_.html.
Dalam banyak huruf Ibrani pada bagian ujung
puncaknya terdapat lengkungan mirip tanduk (atau
ujung pancing). Yang demikian ini hanya ditemui dalam
huruf Ibrani dan tidak akan ditemui dalam huruf
Yunani; oleh karena itu Y’Shua boleh dipastikan sedang
mengajar perihal kebenaran Torah-nya bangsa Yahudi
bagi orang-orang Yahudi dengan idiom khas Yahudi
yang hanya bisa dipahami dengan bahasa Ibrani. Akan
menjadi ganjil dan bahkan tidak mungkin bermakna
sebagaimana
seharusnya,
jika
Y’Shua
mengungkapkannya dengan bahasa tutur Yunani”.
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Tanggapan Pdt. Budi Asali:
Mat 5:18 - “Karena Aku berkata kepadamu:
Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini,
satu iota atau satu titikpun tidak akan ditiadakan dari
hukum Taurat, sebelum semuanya terjadi”.
a. Dalam Kitab Suci Indonesia versi LAI dan juga dalam
RSV diterjemahkan ‘iota’, tetapi dalam KJV
diterjemahkan ‘jot’ (= huruf yang terkecil), dan dalam
NIV/NASB diterjemahkan ‘the smallest letter’ (= huruf
yang terkecil). Dalam bahasa Yunani memang adalah
IOTA (i]wta).
b. Saya tidak mengerti bagaimana Kristian Sugiyarto bisa
mengatakan bahwa ‘iota’ menunjuk pada huruf Ibrani
yang ke 10! Mau mendustai orang? ‘Iota’ bukanlah huruf
Ibrani, tetapi huruf Yunani, yang ada pada urutan ke 9
dalam abjad Yunani, dan boleh disamakan dengan huruf
‘I’!
Kristian Sugiyarto memang mengambil penjelasan ini
dari Strong’s Concordance, tetapi liciknya, ia hanya
mengambil sebagian, karena Strong’s Concordance
melanjutkan dengan mengatakan “‘iota’, the name of the
ninth letter of the Gr. alphabet” (= ‘iota’, nama /
sebutan dari huruf ke 9 dalam abjad Yunani).
Dan dalam Bible Works 7 dikatakan: “‘iota’, smallest
letter of the Greek alphabet, corresponding to ‘yod’, the
smallest letter in the Aramaic alphabet” (= ‘iota’, huruf
terkecil dari abjad Yunani, yang cocok / dapat
disamakan dengan ‘yod’, huruf terkecil dalam abjad
Aram).
Catatan: dalam Bible Works 7 ini harus dilihat dari kata
i]wta dalam Kitab Suci bahasa Yunani (BGT / BYZ).
Jadi, kata-kata Strong yang dikutip oleh Kristian
Sugiyarto ini, atau harus dianggap sebagai salah, atau
harus diartikan bahwa huruf Yunani IOTA kalau
ditranliterasikan ke dalam bahasa Ibrani dijadikan YOD,
dan sebaliknya. Tetapi jelas tidak bisa diartikan bahwa
kata ‘IOTA’ menunjuk pada huruf ke 10 dalam abjad
Ibrani.
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c. Bahwa IOTA ini merupakan huruf Yunani, justru
merupakan suatu petunjuk yang jelas bahwa:
• Matius sendiri menggunakan LXX / Septuaginta,
karena kalau tidak, bagaimana mungkin dalam
‘hukum Taurat atau kitab para nabi’ yang jelas
menunjuk pada Perjanjian Lama, bisa ada huruf iota,
yang adalah huruf Yunani?
• Matius menulis dalam bahasa Yunani, karena kalau ia
menulis dalam bahasa Ibrani, ia akan menuliskan
‘yod’ (huruf Ibrani) dan bukan ‘iota’ (huruf Yunani)!
Kalau Matius menulis dalam bahasa Ibrani, untuk apa
ia mentransliterasikan ‘yod’ menjadi ‘iota’?
d) Pembahasan kata-kata Kristian Sugiyarto tentang Luk 24:44.
Luk 24:44 - “Ia berkata kepada mereka: ‘Inilah
perkataanKu, yang telah Kukatakan kepadamu ketika Aku
masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus
digenapi semua yang ada tertulis tentang Aku dalam kitab
Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur.’”.
Untuk jelasnya, saya kutip ulang kata-kata Kristian Sugiyarto di
sini.
Kristian Sugiyarto: “Analisis Luk 24:44, ‘………, yakni
bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang Aku
(Y’Shua) dalam Kitab Torah Musa, dan Kitab Nabi-Nabi
(Neviim), dan Kitab Mazmur (Tehilim).’ Kitab Suci Yahudi
yang disebut Tenakh terdiri atas 3 bagian besar dengan
susunan urutan: Torah (Pentateuch) - Neviim (Para Nabi) Ketuvim, berbeda dengan susunan Kitab Perjanjian Lama
kita dewasa ini. Tehilim (Mazmur) terdapat dalam bagian
terakhir yakni Ketuvim (yang terdepan Mazmur, dan yang
terakhir Tawarih). Jadi, nampaknya Y’Shua menyebutkan
‘nubuatan tentang diri-Nya’ sesuai dengan urut-urutan
kitab Suci Tenakh yang berbahasa Ibrani, bukan
Septuaginta berbahasa Yunani yang berbeda uruturutannya. Ini suatu indikasi bahwa Y’Shua memakai
referensi tutur-kata Ibrani ketimbang Yunani”.
Tanggapan Pdt. Budi Asali:
Apa yang dikatakan Kristian Sugiyarto tentang Luk 24:44
mungkin memang benar, tetapi lalu pointnya apa? Paling-paling
ini menunjukkan bahwa Yesus juga tahu dan menggunakan
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Perjanjian Lama Ibrani, tetapi ini sama sekali tak membuktikan
bahwa Yesus tidak menggunakan LXX / Septuaginta, dan juga
tidak membuktikan bahwa Perjanjian Baru bahasa aslinya
adalah bahasa Ibrani.
e) Argumentasi dari Kristian Sugiyarto tentang dialek dari Petrus
dalam Mat 26:73 juga tidak mempunyai kekuatan sama sekali.
Mat 26:73 - “Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di
situ datang kepada Petrus dan berkata: ‘Pasti engkau juga
salah seorang dari mereka, itu nyata dari bahasamu.’”.
Kristian Sugiyarto: “Analisis penyangkalan Petrus Mat.
26:73 ‘Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ
datang kepada Petrus dan berkata: Pasti engkau juga salah
seorang dari mereka, itu nyata dari bahasamu.’ (LAI).
‘Surely you are one of them, for your accent gives you away’
(Matthew 26:73b, NIV).
‘Surely you are one of them, for you are a Galilean, and
your accent shows it’ (Mark 14:70b, NKJV, and margin).
Jadi jelas bahwa dalam hal ini Petrus menjawab dengan
bahasa berdialek tertentu (Galilea), dan ini tidak mungkin
dialek Yunani.
For example, the Interpreter’s Dictionary of the Bible tells
us, ‘The dialect daily spoken by Jesus and the disciples was
Galilean Aramaic, which, as is noted in Matt. 26:73, was
recognizably different from the S [southern] dialect spoken
in and around Jerusalem. It was in this same Galilean
dialect that the Aramaic of the Palestinian Talmud and the
older Midrashim was written’ (article ‘Aramaic’, Vol. 1, p.
186). The edition quoted above is copyrighted 1962.
In more recent times, an expanding circle of scholars has
rejected this commonly believed notion as erroneous. They
are now convinced that the language Jesus used to teach his
talmidim – disciples – was Hebrew, not Aramaic”.
Tanggapan Pdt. Budi Asali:
1. Saya kasihan kepada Kristian Sugiyarto ini, yang berusaha
mencari-cari sesuatu yang tidak pernah ada, sampai-sampai
harus menggunakan ayat seperti ini untuk mendukung
pandangannya.
Mat 26:73 - “Tidak lama kemudian orang-orang yang
ada di situ datang kepada Petrus dan berkata: ‘Pasti
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engkau juga salah seorang dari mereka, itu nyata dari
bahasamu.’”.
Ayat ini dengan mudah bisa ditafsirkan sebagai berikut:
semua orang pada saat itu berbicara bahasa Aram / Yunani.
Orang yang menanyai Petrus juga bertanya dalam bahasa
Aram / Yunani. Dan Petrus juga menjawab dalam bahasa
Aram / Yunani, tetapi bahasa Aram / Yunani dari orangorang Galilea mempunyai aksen tersendiri, sehingga
menunjukkan bahwa ia berasal dari Galilea. Ini sama seperti
kalau kita mendengar orang barat berbicara dalam bahasa
Inggris, kita bisa tahu apakah itu British English, atau
American English, atau Australian English, dan sebagainya.
2. Dan seandainya dalam faktanya Petrus memang berbicara
dalam bahasa Ibrani, lalu ini membuktikan apa? Tetap saja
dalam penulisannya, ayat itu beserta kata-kata Petrus
dituliskan dalam bahasa Yunani!
Ini merupakan sesuatu yang harus diperhatikan: tak peduli
dalam faktanya orang-orang dalam Kitab Suci (termasuk
Yesus dan rasul-rasul) berbicara dalam bahasa apa, yang
penting pada waktu pembicaraan itu dituliskan dalam Kitab
Suci (Perjanjian Baru), maka itu dituliskan dalam bahasa
Yunani. Dan ini yang kita percaya sebagai diilhamkan Allah!
Bdk. 2Tim 3:16 - “Segala tulisan yang diilhamkan Allah
memang
bermanfaat
untuk
mengajar,
untuk
menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan
dan untuk mendidik orang dalam kebenaran”.
NASB: ‘All Scripture is inspired by God and profitable for
teaching, for reproof, for correction, for training in
righteousness’ (= Seluruh Kitab Suci diilhamkan oleh Allah
dan bermanfaat untuk pengajaran, untuk teguran / celaan,
untuk perbaikan, untuk mendidik / melatih dalam
kebenaran).
f) Argumentasi yang diambil oleh Kristian Sugiyarto dari Prof.
David Flusser dan Dr. Robert Lindsay.
Kristian Sugiyarto: “Prof. David Flusser (Sarjana Yahudi
Ortodok dari Universitas Yerusalem), menekuni kehidupan
para rabi abad pertama, dan termasuk di dalamnya adalah
Yesus. Dalam bukunya ‘Jewish Sources in Early
Christianity’, Flusser meyatakan teori yang umum bahwa
Markus menulis pertamakalinya dalam bahasa Yunani.
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Bahasa tutur orang-orang Yahudi pada waktu itu adalah
Ibrani, Aramaik, dan untuk tingkatan tertentu dalam
bahasa Yunani. Hingga akhir-akhir ini dipercayai oleh
banyak sarjana bahwa bahasa tutur para murid Yesus
adalah Aramaik. Memang mungkin sekali bahwa Yesus
benar-benar menggunakan bahasa Aramaik dari waktu ke
waktu, tetapi selama periode itu, Ibrani adalah bahasa
harian maupun bahasa studi. Injil Markus berisi sedikit
kata-kata Aramaik, dan inilah yang mendistorikan
(‘menyesatkan’) para sarjana (Flusser, p. 11).
Salah satu hal yang menguatkan pendapat para sarjana
perihal peran bahasa Ibrani pada periode Bait Suci kedua
adalah penemuan naskah gulungan laut mati (DSS). Flusser
menulis, ‘Saat ini, setelah penemuan naskah DSS Ibrani
Ben Sira (Ecclesiasticus) dan surat-surat Bar Kokhba, dan
studi lebih lanjut bahasa naskah-naskah kuno Yahudi, telah
diterima pandangan bahwa sebagian besar rakyat (Yahudi)
lancar dalam berbahasa Ibrani. ……. perumpamaanperumpamaan dalam Literatur Rabbinik…. disampaikan
dalam bahasa Ibrani di dalam semua periode. Tidak ada
dasar untuk berasumsi bahwa Yesus tidak berbicara dalam
bahasa Ibrani; dan ketika kita diberi tahu bahwa Paul
berbicara dalam bahasa Ibrani (Kis. 21:40), kita harus
menerima informasi ini seperti yang dinyatakannya’
(Flusser, p. 1).
Membicarakan pengajaran Yesus, Flusser menjelaskan,
‘Ada perkataan Yesus yang dapat diterjemahkan baik
dengan Ibrani maupun Aramaik; tetapi ada beberapa yang
hanya dapat diterjemahkan ke dalam Ibrani, dan tidak ada
satu pun yang hanya dapat diterjemahkan ke dalam
Aramaik.
Oleh
karena
itu
seseorang
dapat
mendemonstrasikan asal-usul Injil Ibrani dengan
menerjemahkan balik (Injil Yunani) ke dalam bahasa
Ibrani (Flusser, p. 11).
Dalam penelitiannya, Dr. Robert Lindsey berhubungan
sangat dekat dengan Prof. Flusser. Ia mulai ambisinya yang
kuat dalam projek penerjemahan PB-Yunani ke dalam
bahasa Ibrani untuk mengidentifikasi asal-usulya. Cerita
silsilah Yesus pada awal Kitab Matius menunjukkan hasil
yang mencengangkan, bahwa Matius membangun ceritanya
dengan tipikal pola Ibrani (lihat butir 6 di atas), meskipun
naskah yang kita miliki adalah dalam bahasa Yunani.
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Lindsey melanjutkan terjemahannya terus ke dalam bahasa
Ibrani ternyata dihasilkan struktur kata-kalimat Ibrani
yang sempurna seperti naskah Ibrani.
Ketika membandingkan antara Kitab Markus dengan
Kitab Matius dan Lukas, Ia mulai menyadari adanya
sesuatu yang menghantui (spooky) terjadi. Sintak bahasa
Yunani yang digunakan (PB-Yunani) ternyata bukanlah
bahasa Yunani yang baik, tetapi sintak ucapannya itu
sempurna (excellent) untuk Ibrani. Ini suatu misteri yang
perlu dicari penyelesaiannya.
Akhirnya disimpulkan bahwa ‘behind the Greek originals
there had been a Hebrew undertext.’”.
Tanggapan Pdt. Budi Asali:
1. Pertama-tama saya tidak tahu siapa dan dari kalangan / aliran
apa Flusser maupun Robert Lindsay itu. Kalau mereka
berdua adalah orang-orang dari kalangan Yahweh-isme,
maka kita tak perlu heran dengan penyelidikan mereka dan
hasilnya. Orang yang mau mempercayai sesuatu bisa
menyelidiki dan akhirnya mendapatkan apapun yang dia
memang inginkan. Bandingkan dengan ilmuwan-ilmuwan
dengan teori Darwin mereka.
2. Flusser maupun Robert Lindsay tidak memberi contohcontoh sama sekali. Lalu bagaimana orang bisa
mengecheknya? Juga saya beranggapan argumentasi seperti
ini sangat abstrak, dan sangat subyektif, dan karena itu tidak
mempunyai nilai apa-apa.
3. Kristian Sugiyarto mengatakan bahwa Robert Lindsay
menyelidiki kitab Matius. Lalu ia membandingkan Kitab
Matius dengan Markus dan Lukas. Tetapi anehnya kok tahutahu bisa meloncat ke ‘PB-Yunani’ (yang ada dalam tanda
kurung). Apakah kata-kata yang ada dalam tanda kurung itu
dari Robert Lindsay atau dari Kristian Sugiyarto sendiri???
4. Kalau penyelidikan tentang Injil Lukas ternyata bisa
menghasilkan kata-kata “Sintak bahasa Yunani yang
digunakan (PB-Yunani) ternyata bukanlah bahasa
Yunani yang baik, tetapi sintak ucapannya itu sempurna
(excellent) untuk Ibrani”, maka itu betul-betul ajaib,
mengingat Lukas kemungkinan besar adalah orang Yunani,
dan yang pasti ia bukan orang Yahudi!!
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6) Argumentasi terakhir dari Kristian Sugiyarto untuk menunjukkan
bahwa bahasa asli dari Perjanjian Baru adalah bahasa Ibrani
adalah: Adanya beberapa kekeliruan dalam Perjanjian Baru
Yunani, padahal Perjanjian Baru Ibraninya betul.
a) Beberapa contoh kekeliruan Perjanjian Baru Yunani yang
diberikan oleh Kristian Sugiyarto:
1. Silsilah Yesus dalam Mat 1:17.
Yakub Sulistyo: “bahasa Asli Kitab Perjanjian Baru
adalah Ibrani. Buktinya Silsilah Tuhan Yeshua di
Mattithayu 1: 1-17 nama Avner tidak tertulis dalam ayat
13 seperti di Kitab DuTillet Hebrew sehingga jumlahnya
13 generasi, tidak seperti di ayat 17”.
Kristian Sugiyarto mempunyai pandangan yang kurang lebih
sama, tetapi ia menambahkan bahwa nama Avner itu
seharusnya diselipkan di antara nama Abihud dan Elyakim
(Mat 1:13).
Tanggapan Pdt. Budi Asali:
a. Perlu diketahui bahwa mungkin hanya ada satu versi
Perjanjian Baru bahasa Ibrani, dan pasti tidak semuanya,
yang mempunyai nama Avner itu. Dari Bible Works 7
saya tahu ada versi-versi Perjanjian Baru bahasa Ibrani
dan Aram yang tidak mempunyai nama itu (CJB, HNT,
PEH). Mengapa hanya satu yang punya dan yang lain
tidak?
b. Dan tentang ‘satu versi Perjanjian Baru’ yang namanya
DuTillet itu perhatikan komentar Gary Mink (internet) di
bawah ini:
“In their efforts to demonstrate an original Hebrew
New Testament, advocates of the sacred name doctrine
set forth two Hebrew texts. These are the Shem Tob and
the DuTillet manuscripts. Both are Hebrew well
enough. But alas, these are late medieval manuscripts
and they are only of Matthew’s Gospel. May we ask
where the remaining New Testament books are?” (=
Dalam usaha mereka untuk menunjukkan suatu
naskah asli Perjanjian Baru bahasa Ibrani,
pendukung-pendukung dari ajaran nama keramat /
kudus ini mengajukan 2 text Ibrani. Ini adalah
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manuscripts Shem Tob dan DuTillet. Keduanya
memang ada dalam bahasa Ibrani. Tetapi keduanya
adalah manuscripts abad pertengahan akhir dan
keduanya hanya tentang Injil Matius. Bolahkan kita
bertanya dimana sisa dari kitab-kitab Perjanjian
Baru lainnya?).
Catatan: tentang apakah Perjanjian Baru versi Ibrani
(DuTillet) lebih benar dari Perjanjian Baru versi Yunani
dalam persoalan nama Avner dalam silsilah Yesus ini,
lihat penjelasannya di APENDIX di bagian akhir buku
ini.
c. Injil Matius versi DuTillet itu ternyata tidak mempunyai
nama ‘Yahweh’!
Gary Mink (internet): “Some sacred name teachers want
to inject the DuTillet manuscript into the discussion. ...
It does not have the name Yahweh anywhere” (=
Beberapa / sebagian dari guru-guru nama keramat /
kudus ingin memasukkan manuscript DuTillet ke
dalam diskusi. ... Itu tidak mempunyai nama Yahweh
di manapun).
Gary Mink (internet): “When a study of these
manuscripts of Matthew’s gospel is made, one need not
be astonished to learn that even these works, though
written in Hebrew, do not contain the name Yahweh.
Let it be stated for emphasis, neither the Shem Tob
Matthew nor the DuTillet Matthew have the name
Yahweh anywhere in the complete text. This name is not
found even one time, not in the mouth of Jesus, not
anywhere else” (= Pada waktu manuscripts Injil
Matius ini dipelajari, seseorang tak perlu heran pada
saat mengetahui bahwa bahkan kedua karya ini,
sekalipun ditulis dalam bahasa Ibrani, tidak
mempunyai nama Yahweh. Hendaklah dinyatakan
untuk penekanan, baik Matius Shem Tob maupun
Matius DuTillet tidak mempunyai nama Yahweh
dimanapun dalam text yang lengkap. Nama ini tidak
ditemukan satu kalipun, tidak di mulut Yesus, tidak
di tempat lain manapun juga).
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Tetapi sekarang mari kita bandingkan kata-kata Gary
Mink ini dengan kata-kata Teguh Hindarto di bawah ini.
Teguh Hindarto: “Versi Du Tillet, ditemukan pada Tgl
12 Agustus, 1553 pada saat pembacaan Petisi Pietro
oleh Kardinal Caraffa, Jendral Inkuisisi Roma
Katholik, anak buah Paus Pope III, yang
memerintahkan agar berbagai Talmud Yahudi dan
apapun yang berbau tulisan Yahudi, agar
dimusnahkan. Namun Bishop dari Brieau, Prancis
bernama Jean Du Tillet menemukan naskah Besorah
Mattai [Injil Matius] dalam bahasa Ibrani. Dia
menyelamatkan
naskah
tersebut
dan
menyerahkannya pada The Bibliotheque Nationale,
Paris dengan nama Manuskrip Ibrani no 132. Versi
Shem Tov merupakan sebuah tulisan pembelaan
terhadap para rabbi Yahudi, yang berjudul ‘Even
Bohan’ [batu penjuru] yang ditulis sekitar tahun 1380
Ms. dengan disertai naskah Injil Matius dalam bahasa
Ibrani”.
Teguh Hindarto: “Yang menarik, dalam banyak hal
tertentu, ada ketidakcocokkan antara Kitab
Perjanjian Baru versi Yunani dengan Kitab
Perjanjian Baru versi Semitik yang berbahasa Ibrani
atau Aramaik. Perbedaan versi ini harus dipandang
bukan sebagai pemalsuan atau manipulasi, melainkan
memberikan BUKTI KUAT bahwa Kitab Perjanjian
Baru Semitik seperti Shem Tov, Du Tillet, Crawford,
Munster, Peshitta dan Old Syriac BUKAN
TERJEMAHAN dari naskah Kitab Perjanjian Baru
berbahasa Yunani. Sebaliknya, Kitab Perjanjian
Baru berbahasa Yunani, sering menyalah artikan
kosa kata Ibrani tertentu dalam naskah semitik,
sehingga menimbulkan terjemahan yang kurang
tepat. Akibatnya, timbullah berbagai perbedaan versi.
Namun ini bukan kesengajaan. Dalam Kitab
Perjanjian Baru Semitik yaitu Shem Tov, Du Tillet,
dll. Nama Yahweh dituliskan dengan secara langsung
maupun tidak langsung. Versi Munster menggunakan
], versi Shem Tov menggunakan ‘H’ [ ],
‘YHWH’ [
versi Du Tillet menggunakan ‘YYY’ [ ] sementara
]. Contoh:
Peshitta menggunakan ‘MAR-YA’ [
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Dalam Matius 1:24 pada frasa ‘Malaikat TUHAN’.
Dalam naskah Yunani tertulis, ‘aggelos kuriou’
[
], sementara dalam naskah Munster,
],
dipergunakan frasa utuh, ‘Malak YHWH’ [
sementara versi Peshitta menggunakan frasa,
‘Malakah Mar-Ya’ [
]. ... Berdasarkan
penjelasan dan pembeberan fakta-fakta di atas, maka
penggunaan nama Yahweh dalam kotbah, pengajaran
dan terjemahan Kitab Perjanjian Baru, memiliki
landasan teologis dan historis dan bukan berdasarkan
praduga dan prasangka buta”.
Tanggapan Pdt. Budi Asali:
• Saya tidak mengerti apa maksud dari ‘kata-kata yang
yang tidak masuk akal’ yang saya beri garis bawah
tunggal itu.
∗ Yang pertama dimana Teguh Hindarto mengatakan
bahwa adanya perbedaan antara Perjanjian Baru
Yunani dan Perjanjian Baru Semitik merupakan
bukti kuat bahwa Perjanjian Baru Semitik bukan
terjemahan dari Perjanjian Baru Yunani.
Sebaliknya Perjanjian Baru Yunani sering
menyalah-artikan kosa kata tertentu dari Perjanjian
Baru Ibrani. Ini logika dari mana? Bukti kuat apa?
Kalau dua versi berbeda, misalnya versi bahasa
Inggris berbeda dengan terjemahan Lembaga
Alkitab Indonesia, apakah bisa terlihat yang mana
yang menterjemahkan dari yang mana? Saya
menganggap kata-kata ini sebagai bukti kuat
bahwa Teguh Hindarto adalah orang yang tidak
punya logika, dan selalu meloncat pada
kesimpulan, tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan.
∗ Yang kedua dimana Teguh Hindarto berkata:
‘Dalam Kitab Perjanjian Baru Semitik yaitu
Shem Tov, Du Tillet, dll. Nama Yahweh
dituliskan dengan secara langsung maupun
tidak langsung’. Bagaimana menuliskan nama
Yahweh secara tidak langsung? Menurut saya
hanya ada 2 kemungkinan: atau dituliskan, atau
tidak.
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• Bagaimana mungkin Shem Tov yang hanya
menuliskan H, dan DuTillet yang menuliskan YYY,
dan Peshitta yang menuliskan MAR-YA bisa
dianggap sebagai menuliskan YHWH?
Sekarang perhatikan kata MAR-YA. Mungkin sekali
kata YA-nya merupakan kependekan dari Yahweh,
sedangkan kata ‘MAR’ berarti ‘Lord’ (= Tuhan). Jadi,
Peshitta menterjemahkan ‘Tuhan Yahweh’. Ini
mungkin masih bisa diterima.
Tetapi penulisan hanya dengan satu huruf HE (H)
dalam Shem Tov, atau dengan tiga huruf YOD
berturut-turut (YYY) dalam DuTillet, betul-betul
menggelikan. Teguh Hindarto tidak mau menerima
pengubahan dari Yahweh menjadi KURIOS, tetapi
mau menerima pengubahan dari Yahweh menjadi H
atau YYY. Bukankah lucu? Pengubahan yang ia
terima ini sangat tidak masuk akal.
Sebagai contoh: nama saya ‘BUDI’. Saya tidak akan
keberatan kalau punya seorang pelayan yang tidak
memanggil saya dengan menggunakan nama saya,
tetapi hanya memanggil ‘Tuan’ (ingat bahwa
KURIOS bisa diartikan ‘Tuan’ atau ‘Tuhan’). Tetapi
apakah saya tidak akan keberatan kalau dipanggil ‘D’
atau ‘BBB’?
Kalau ‘Yahweh’ boleh diganti satu huruf He, apakah
juga boleh kalau diganti dengan satu huruf Yod, atau
satu huruf Vaw? Dan kalau ‘Yahweh’ boleh diganti
dengan tiga huruf Yod berturut-turut (‘YYY’), apakah
juga boleh kalau diganti dengan tiga huruf He
berturut-turut (‘HEHEHE’)?
• Pada bagian akhir kata-kata Teguh Hindarto itu (yang
saya beri garis bawah ganda), saya kira dia ngomong
seenaknya saja. Seandainya kitab-kitab yang ia
bicarakan memang mengandung kata Yahweh
sekalipun, itu tidak membuktikan apa-apa. Itu tidak
membuktikan bahwa itu adalah aslinya, sedangkan
yang bahasa Yunani adalah terjemahannya. Jadi, tanpa
bukti apapun ia mengclaim bahwa yang bahasa Ibrani
adalah aslinya, dan yang bahasa Yunani adalah
terjemahannya. Ini bahkan bertentangan dengan begitu
banyak bukti yang menunjukkan bahwa Perjanjian
Baru Yunani mempunyai lebih dari 5000 manuscripts,
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sedangkan Perjanjian Baru Ibrani sama sekali tidak
ada (kecuali kalau hasil terjemahan abad pertengahan
ini mau diclaim sebagai manuscripts). Dan hebatnya,
ia katakan bahwa kesimpulannya ini ‘memiliki
landasan teologis dan historis dan bukan
berdasarkan praduga dan prasangka buta’.
d.

Kesimpulan tentang kitab DuTillet.
Betul-betul lucu bahwa Yakub Sulistyo, Teguh Hindarto
dan Kristian Sugiyarto begitu membangga-banggakan
DuTillet. Padahal ternyata:
• DuTillet itu hanya berisi Injil Matius saja.
Sepanjang yang saya ketahui, hal ini tidak pernah
diceritakan, baik oleh Yakub Sulistyo, maupun
Kristian Sugiyarto. Mau berdusta / menyembunyikan
fakta / kebenaran yang merugikan mereka? Alangkah
tidak fairnya! Teguh Hindarto, sekalipun dalam
kutipan pertama mengatakan ‘Injil Matius’ tetapi
dalam kutipan kedua mengatakan ‘Kitab Perjanjian
Baru Semitik yaitu Shem Tov, Du Tillet’.
Perhatikan, ia mengatakan ‘Kitab Perjanjian Baru’,
bukan ‘Kitab Injil Matius’!!! Mau mengalihkan
perhatian pembaca dari ‘Injil Matius’ ke ‘Perjanjian
Baru’???
• DuTillet merupakan hasil abad pertengahan.
Jadi, bagaimana DuTillet ini bisa mempunyai
kekuatan dalam argumentasi?
Dari Wikipedia, the free encyclopedia:
“Hebrew Versions of the New Testament. Over the
centuries various translators have supported the
inclusion of the Tetragrammaton in the New
Testament when translating into Hebrew Versions of
the New Testament. One of the earliest of these
versions is the Gospel of Matthew translated by
Shem-Tob ben Isaac Ibn Shaprut in 1385” (= Versiversi Ibrani dari Perjanjian Baru. Selama
berabad-abad berbagai-bagai penterjemah telah
mendukung pemasukan Tetragrammaton dalam
Perjanjian Baru pada waktu menterjemahkan ke
dalam versi Ibrani dari Perjanjian Baru. Salah
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satu dari versi-versi yang paling awal ini adalah
Injil Matius yang diterjemahkan oleh Shem-Tob
ben Issac Ibn Shaprut pada tahun 1385).
Catatan: perhatikan bahwa terjemahan yang paling
awal adalah tahun 1385!
• DuTillet itu sendiri ternyata tidak mempunyai nama
Yahweh dimanapun.
Bukankah dengan menggunakan DuTillet kelompok
Yahweh-isme ini menggunakan senjata, yang akhirnya
menjadi boomerang yang menyerang diri mereka
sendiri? Tetapi pintarnya, atau liciknya, mereka lagilagi menyembunyikan fakta ini! Dan Teguh Hindarto
bahkan berargumentasi sedemikian rupa seakan-akan
DuTillet mempunyai nama Yahweh di dalamnya,
hanya karena ada huruf ‘H’! Betul-betul argumentasi
yang luar biasa hebatnya! Dan Teguh Hindarto
mengatakan bahwa ini ‘bukan berdasarkan praduga
dan prasangka buta’!
2. Kesalahan dalam Mat 23:35 dalam Perjanjian Baru Yunani.
Mat 23:35 - “supaya kamu menanggung akibat
penumpahan darah orang yang tidak bersalah mulai
dari Habel, orang benar itu, sampai kepada Zakharia
anak Berekhya, yang kamu bunuh di antara tempat
kudus dan mezbah”.
Kristian Sugiyarto: “Matthew 23:35, menuliskan
perkataan Y’Shua: ‘…supaya kamu menanggung akibat
penumpahan darah orang yang tidak bersalah mulai
dari Habel, orang yang benar itu, sampai kepada
Zakharia anak Berekhya, yang kamu bunuh di antara
tempat kudus dan mezbah’ (terjemahan LAI); padahal
jika kita periksa yang mengalami pembunuhan bukan
Zakharia anak Berekhnya (Zakh. 1:1) melainkan
Zakharia anak Yoyada (2Tawrh. 24:20-22). Kesalahan
pengutipan PB-Greek ini tidak dijumpai dalam naskah
kopian Hebrew kuno yang ada di tangan Jerome;
“Dalam Injil yang digunakan Nazaren, untuk ‘Anak
Berekhya’ saya mendapati ‘Anak Yoyada’ ditulis””.
Catatan: tentang apakah Perjanjian Baru versi Ibrani lebih
benar dari Perjanjian Baru versi Yunani dalam persoalan
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Mat 23:35 ini, lihat penjelasannya di APENDIX di bagian
akhir buku ini.
3. Kesalahan dalam Mat 27:9 dalam Perjanjian Baru Yunani.
Mat 27:9-10 - “(9) Dengan demikian genaplah firman
yang disampaikan oleh nabi Yeremia: ‘Mereka
menerima tiga puluh uang perak, yaitu harga yang
ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang
berlaku di antara orang Israel, (10) dan mereka
memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti
yang dipesankan Tuhan kepadaku.’”.
Kristian Sugiyarto: “Isi ayat ini sesungguhnya mengacu
pada Zakharia 11:12-13, tetapi anehnya tertulis Yeremia
yang sama sekali tidak memuatnya (silakan mengecek!).
Alkitab Ibrani Shem Tob benar dengan menulis
Zakharia, sedangkan Old Syriac Aramaic dan Peshitta
hanya menulis ‘nabi’ (the prophet) saja. Kekeliruan PB
Greek ini bisa diuji siapa saja dan kapan saja.”.
Tanggapan Pdt. Budi Asali:
Catatan: tentang apakah Perjanjian Baru versi Ibrani lebih
benar dari Perjanjian Baru versi Yunani dalam persoalan
nama ‘Yeremia’ dalam Mat 27:9 ini, lihat penjelasannya di
APENDIX di bagian akhir buku ini.
4. Kesalahan dalam Mark 2:26.
Mark 2:26 - “bagaimana ia masuk ke dalam Rumah
Allah waktu Abyatar menjabat sebagai Imam Besar lalu
makan roti sajian itu - yang tidak boleh dimakan kecuali
oleh imam-imam - dan memberinya juga kepada
pengikut-pengikutnya”.
Kristian Sugiyarto: “Dalam Mark. 2:26, tertulis “……
Abyatar menjabat sebagai Imam Besar ……” yang
benar adalah Abimelek, ayahnya, yang menjabat Imam
Besar pada saat peristiwa itu, dan Abiatar baru menjadi
Imam Besar setelah peristiwa tsb. (1Sam, 21:1; 22:20);
menurut J. Trimm, Aramaic Old Syriac tidak memuat
kesalahan ini.”.
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Tanggapan Pdt. Budi Asali:
a. Perhatikan bahwa dalam hal ini Kristian Sugiyarto tidak
membandingkan dengan Perjanjian Baru Ibrani, tetapi
dengan Aramaic Old Syriac. Mengapa?
b. Tentang apakah Perjanjian Baru versi Ibrani lebih benar
dari Perjanjian Baru versi Yunani dalam persoalan nama
Abyatar, lihat penjelasannya di APENDIX di bagian
akhir buku ini.
b) Tentang tuduhan tentang adanya beberapa kekeliruan dalam
Perjanjian Baru Yunani ini ada beberapa hal yang perlu saya
tekankan:
1. Saya tak mengclaim bahwa manuscripts Perjanjian Baru
Yunani yang manapun sebagai ‘inerrant’ (= tak ada
salahnya). Yang betul-betul inerrant hanya autographnya (=
Kitab Suci asli yang langsung ditulis oleh penulis-penulis
Kitab Suci), dan itu sudah tidak ada lagi. Jadi, tidak aneh
kalau Perjanjian Baru Yunani mengandung kesalahankesalahan.
2. Versi yang lebih benar belum tentu adalah bahasa aslinya.
Kalau ada 2 versi, apakah versi yang kelihatannya lebih
benar, selalu adalah versi bahasa aslinya? Kalau ya,
bagaimana dengan contoh-contoh di bawah ini:
a. 2Raja 8:25-26 - “(25) Dalam tahun kedua belas zaman
Yoram, anak Ahab raja Israel, Ahazia, anak Yoram
raja Yehuda, menjadi raja. (26) Ia berumur dua
puluh dua tahun pada waktu ia menjadi raja dan
setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama
ibunya ialah Atalya, cucu Omri raja Israel”.
2Taw 22:2 - “Ahazia berumur empat puluh dua tahun
pada waktu ia menjadi raja dan setahun lamanya ia
memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalya,
cucu Omri”.
Tetapi dalam terjemahan NIV keduanya dituliskan
‘twenty-two years’ (= dua puluh dua tahun)! Tetapi pada
2Taw 22:2 versi NIV diberi catatan kaki sebagai berikut:
‘Some Septuagint manuscripts and Syriac (see also 2
Kings 8:26); Hebrew forty-two’ [= Beberapa versi
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Septuaginta dan Syria / Aram (lihat juga 2Raja 8:26);
Ibrani: empat puluh dua].
Jelas bahwa terjemahan Kitab Suci Indonesia yang
diambil dari bahasa Ibrani pasti salah, karena terjadi
kontradiksi yang betul-betul kontradiksi! Padahal yang
salah ini diambil dari manuscripts Ibrani, yang
menuliskan ’42 tahun’. NIV lebih benar, karena untuk
kedua text NIV menuliskan ’22 tahun’, tetapi ini justru
diambil dari beberapa manuscripts Septuaginta dan Syria
/ Aram!
Apakah dengan demikian kita harus menyimpulkan
bahwa Yunani atau Syria / Aram, atau bahkan Inggris,
merupakan bahasa asli dari Perjanjian Lama, karena
mereka memberikan yang lebih benar?
b. Dalam 2Sam 24:13 dikatakan bahwa hukuman kelaparan
yang ditawarkan untuk Daud adalah ‘tiga tahun’, tetapi
dalam KJV/NASB dikatakan ‘seven years’ (= tujuh
tahun). Sedangkan dalam ayat paralelnya, yaitu dalam
1Taw 21:11-12 semuanya mengatakan ‘tiga tahun’.
1Taw 21:11-12 - “(11) Kemudian datanglah Gad
kepada Daud, lalu berkatalah ia kepadanya:
‘Beginilah firman TUHAN: Haruslah engkau
memilih: (12) tiga tahun kelaparan atau tiga bulan
lamanya melarikan diri dari hadapan lawanmu,
sedang pedang musuhmu menyusul engkau, atau tiga
hari pedang TUHAN, yakni penyakit sampar, ada di
negeri ini, dan malaikat TUHAN mendatangkan
kemusnahan di seluruh daerah orang Israel. Maka
sekarang, timbanglah jawab apa yang harus
kusampaikan kepada Yang mengutus aku.’”.
KJV: ‘three years’ (= tiga tahun).
2Sam 24:13 - “Kemudian datanglah Gad kepada
Daud, memberitahukan kepadanya dengan berkata
kepadanya: ‘Akan datangkah menimpa engkau tiga
tahun kelaparan di negerimu? Atau maukah engkau
melarikan diri tiga bulan lamanya dari hadapan
lawanmu, sedang mereka itu mengejar engkau? Atau,
akan adakah tiga hari penyakit sampar di negerimu?
Maka sekarang, pikirkanlah dan timbanglah, jawab
apa yang harus kusampaikan kepada Yang mengutus
aku.’”.
KJV: ‘seven years’ (= tujuh tahun).
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Tetapi NIV/RSV, yang dalam 2Sam 24:13 mengatakan
‘tiga tahun’, memberikan catatan kaki bahwa yang
dalam 2Sam 24:13 ini diambil dari LXX / Septuaginta,
sedangkan manuscripts Ibraninya mengatakan ‘tujuh
tahun’. Jadi, dalam Ibraninya ada kontradiksi, sedangkan
dalam LXX / Septuaginta tidak. Apakah ini menunjukkan
bahwa Yunani adalah bahasa asli dari Perjanjian Lama?
c. 1Sam 6:19 - “Dan Ia membunuh beberapa orang BetSemes, karena mereka melihat ke dalam tabut
TUHAN; Ia membunuh tujuh puluh orang dari
rakyat itu. Rakyat itu berkabung, karena TUHAN
telah menghajar mereka dengan dahsyatnya”.
KJV: ‘fifty thousand and three score and ten men’ (=
lima puluh ribu tujuh puluh orang).
NASB: ‘50.070 men’ (= 50.070 orang).
Dalam NIV dikatakan 70 orang, sama seperti dalam
Kitab Suci Indonesia, tetapi catatan kaki NIV
mengatakan bahwa bilangan 70 ini diambil dari sedikit
manuscripts Ibrani, sedangkan mayoritas manuscripts
Ibrani dan LXX menyebutkan 50.070 orang (lima puluh
ribu tujuh puluh)!
Adam Clarke mengatakan bahwa jumlah 50.070 ini
mustahil, karena tidak mungkin desa sekecil Bet-Semes
mempunyai penduduk sebanyak itu. Dan lebih tidak
mungkin lagi kalau orang sebanyak itu bisa semuanya
melihat ke dalam tabut perjanjian.
Adam Clarke juga mengatakan bahwa 3 manuscript
Ibrani yang menyebutkan ’70 orang’ adalah manuscripts
hasil abad 12, yang jelas tidak bisa dianggap sebagai
manuscripts tua.
Sekarang, kalau bilangan ‘70’ itu masuk akal, sedangkan
bilangan dari manuscript Ibrani yang menyebutkan
‘50.070’ jelas tak masuk akal, apakah dengan ini kita
harus mengatakan bahwa bahasa asli dari Perjanjian
Lama adalah Indonesia atau Inggris?
d. Kej 4:8 - “Kata Kain kepada Habel, adiknya:
‘Marilah kita pergi ke padang.’ Ketika mereka ada di
padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu,
lalu membunuh dia”.
KJV: ‘And Cain talked with Abel his brother: and it came
to pass, when they were in the field, that Cain rose up
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against Abel his brother, and slew him’ (= Dan Kain
berbicara dengan Habel saudaranya; dan terjadilah, pada
saat mereka ada di padang, Kain bangkit terhadap Habel
saudaranya, dan membunuhnya).
NASB: ‘And Cain told Abel his brother. And it came
about when they were in the field, that Cain rose up
against Abel his brother and killed him’ (= Dan Kain
memberitahu Habel saudaranya. Dan terjadilah pada
waktu mereka ada di padang, bahwa Kain bangkit
terhadap Habel saudaranya dan membunuhnya).
RSV: ‘Cain said to Abel his brother, ‘Let us go out to the
field.’ And when they were in the field, Cain rose up
against his brother Abel, and killed him’ (= Kain berkata
kepada Habel saudaranya, ‘Marilah kita keluar ke
padang’. Dan pada waktu mereka ada di padang, Kain
bangkit terhadap saudaranya Habel, dan membunuhnya).
NIV: ‘Now Cain said to his brother Abel, ‘Let’s go out to
the field.’ And while they were in the field, Cain attacked
his brother Abel and killed him’ (= Kain berkata kepada
saudaranya Habel, ‘Marilah kita keluar ke padang.’ Dan
sementara mereka ada di padang, Kain menyerang
saudaranya Habel dan membunuhnya).
Perhatikan bahwa KJV dan NASB tidak mempunyai
kata-kata itu, tetapi Kitab Suci Indonesia, RSV, dan NIV
mempunyainya.
Dan NIV memberikan footnote tentang kata-kata itu yang
berbunyi sebagai berikut: “Samaritan Pentateuch,
Septuagint, Vulgate and Syriac; Masoretic Text does
not have ‘Let’s go out to the field.’” [= Pentateuch
Samaria, Septuaginta, Vulgate dan Aram; Text
Masoretic (Ibrani) tidak mempunyai kata-kata
‘Marilah kita keluar ke padang’.]
RSV juga memberikan catatan kaki yang bunyinya
senada dengan catatan kaki dari NIV.
Sekalipun pasti ada pro dan kontra berkenaan dengan
penambahan ini, tetapi Adam Clarke dan Jamieson,
Fausset & Brown menyetujui penambahan itu, dan
menganggapnya ada dalam text aslinya, tetapi hilang
dalam penyalinan. Alasan mereka adalah sebagai berikut:
Kata-kata ‘Cain talked with Abel his brother’ (= Kain
berbicara dengan Habel saudaranya) dalam terjemahan
KJV sebetulnya salah. Mengapa? Karena kata Ibrani yang
diterjemahkan ‘talk with’ (= berbicara dengan)
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seharusnya terjemahan hurufiahnya adalah ‘said’ (=
berkata). Kalau diterjemahkan ‘talked with’ (= berbicara
dengan), maka memang tak perlu kata-kata Kain
dituliskan. Jadi, kalimat itu tetap masuk akal sekalipun
kata-kata tersebut tak ditambahkan. Tetapi kalau
diterjemahkan ‘said’ (= berkata), maka tanpa
penambahan kata-kata yang diucapkan oleh Kain, kalimat
itu menjadi tidak masuk akal.
Selain itu, Adam Clarke mengatakan bahwa dalam
Alkitab Ibrani edisi yang terbaik dalam bagian ini diberi
spasi kosong, dengan suatu tanda yang menunjuk pada
catatan tepi, yang menunjukkan bahwa di sini ada suatu
kekurangan dalam text itu.
Juga, penambahan itu tidak ada dalam semua manuscripts
Ibrani, bahkan yang paling kuno, tetapi penambahan itu,
sekalipun agak berbeda-beda, ada dalam boleh dikatakan
semua versi-versi kuno seperti Text Samaria, Aram,
Vulgate, LXX / Septuaginta, Targum Babilonia, dan
Coptic Mesir.
Kalau demikian, haruskah kita menyimpulkan bahwa
bahasa asli dari Perjanjian Lama bukan bahasa Ibrani,
karena yang versi Ibrani justru salah?
Adam Clarke (tentang Kej 4:8): “‘Cain talked with Abel
his brother.’ WAYO'MER QAYIN, ‘and Cain said,’
etc.; not ‘talked,’ for this construction the word cannot
bear without great violence to analogy and grammatical
accuracy. But why should it be thus translated?
Because our translators could not find that anything
was spoken on the occasion, and therefore they
ventured to intimate that there was a conversation,
indefinitely. In the most correct editions of the Hebrew
Bible there is a small space left here in the text, and a
circular mark which refers to a note in the margin,
intimating that there is a hiatus or deficiency in the
verse. Now this deficiency is supplied in the principal
ancient versions, and in the Samaritan text. In this the
supplied words are, ‘LET US WALK OUT INTO THE
FIELD.’ The Syriac has, ‘Let us go to the desert.’ The
Vulgate has: EGREDIAMUR FORAS, ‘Let us walk
out.’ The Septuagint has: DIELTHOOMEN EIS TO
PEDION, ‘Let us go out into the field.’ The two
Chaldee Targums have the same reading; so has the
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Coptic version. This addition is completely lost from
every MS. of the Pentateuch now known, and yet it is
sufficiently evident from the Samaritan text the
Samaritan version, the Syriac, Septuagint and Vulgate,
that it was in the most authentic copies of the Hebrew
before and some time since the Christian era. The words
may therefore be safely considered as a part of the
sacred text, and with them the whole passage reads
clear and consistently: ‘And Cain said unto Abel his
brother, Let us go out into the field: and it came to pass,
when they were in the field, that Cain rose up,’ etc”.
Jamieson, Fausset & Brown (tentang Kej 4:8): “‘And
Cain talked with Abel his brother.’ The original word
does not signify, in strict propriety, ‘talked,’ but ‘said;’
... others have supposed a hiatus or gap in the text,
which the Septuagint, the Samaritan, the Syriac, and
other versions fill up with the words ‘Let us go into the
field.’ These authorities show that the words were once
in the original text, although, as has been remarked,
they are not found in the most ancient Hebrew copies as, for instance, in that one which Origen consulted”.
Catatan: kedua kutipan di atas ini tidak saya terjemahkan,
karena sudah saya berikan intinya di atas.
e. Kel 2:18 - “Ketika mereka sampai kepada Rehuel,
ayah mereka, berkatalah ia: ‘Mengapa selekas itu
kamu pulang hari ini?’”.
Bil 10:29 - “Lalu berkatalah Musa kepada Hobab
anak Rehuel orang Midian, mertua Musa: ‘Kami
berangkat ke tempat yang dimaksud TUHAN ketika
Ia berfirman: Aku akan memberikannya kepadamu.
Sebab itu ikutlah bersama-sama dengan kami, maka
kami akan berbuat baik kepadamu, sebab TUHAN
telah menjanjikan yang baik tentang Israel.’”.
KJV: ‘And Moses said unto Hobab, the son of Raguel the
Midianite, Moses’ father in law, …’ (= Dan Musa berkata
kepada Hobab, anak Raguel orang Midian itu, mertua
Musa, …).
Jadi, nama mertua Musa itu Rehuel (seperti dalam
Kel 2:18) atau Raguel (seperti dalam Bil 10:29 versi
KJV)?
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Jamieson, Fausset & Brown (tentang Kel 2:18): “‘Reuel
their father’ - or Raguel (Num. 10:29) (Septuagint,
Ragoueel, in both places)” [= Ayat 18. ‘Rehuel, ayah
mereka’ atau Raguel (Bil 10:29) (Septuaginta, Raguel,
di kedua tempat].
Apakah di sini kita harus menyimpulkan bahwa Kitab
Suci Indonesia atau LXX / Septuaginta lebih benar dari
Kitab Suci Ibraninya, karena dalam Kitab Suci Indonesia
maupun LXX / Septuaginta perbedaan itu dihapuskan?
Jadi jelas, bahwa kalau suatu versi lebih benar dari yang lain,
bisa saja itu terjadi karena versi itu membetulkan apa yang
dianggap salah dalam versi yang salah itu. Jadi, kasusnya
adalah sebagai berikut: Perjanjian Baru asli ada dalam
bahasa Yunani, dan ini lalu disalin dan menghasilkan banyak
sekali manuscripts Yunani. Salinan sudah tidak inerrant (=
tidak ada salahnya), dan karena itu ada kesalahan. Pada
waktu ada orang-orang tertentu menterjemahkan manuscripts
Yunani itu ke bahasa Ibrani, maka mereka lalu membetulkan
apa yang mereka anggap sebagai kesalahan itu. Dengan
demikian, seandainya versi Ibrani dari Perjanjian Baru
memang lebih benar, itu tetap tidak membuktikan bahwa
bahasa Ibrani adalah bahasa asli dari Perjanjian Baru.Juga
seandainya versi Yunani dari Perjanjian Baru memang salah,
hal itu tetap tak bisa dijadikan dasar untuk mengatakan
bahwa Yunani bukanlah bahasa asli dari Perjanjian Baru!
Juga perlu diingat bahwa penterjemahan sama sekali tidak
harus menyebabkan kesalahan-kesalahan seperti yang
dibicarakan oleh Kristian Sugiyarto (misalnya dengan
menghilangkan nama Avner dsb). Kalau itu memang
merupakan kesalahan, maka kesalahan seperti itu bisa terjadi
bahkan pada penyalinan. Tetapi menurut saya, jauh lebih
memungkinkan bahwa perbedaan seperti itu terjadi, karena
penterjemah dari Perjanjian Baru Yunani ke Ibrani
‘membetulkan’ apa yang mereka anggap salah.

3. Dalam ilmu yang disebut Textual Criticism, kalau ada
problem text, maka text yang pembacaannya lebih sukar /
lebih aneh itu yang biasanya dianggap sebagai yang benar.
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J. Harold Greenlee: “in many instances the more difficult
reading is likely to be the original. This statement needs to
be qualified a bit, however. What we mean is that if one
reading seems at first sight to be unexpected or difficult to
understand, but on further study is seen to make good
sense, then this reading is probably original. ... Of course a
‘hard’ reading is sometimes an obvious error. Readings of
this type are usually found in only one or a few
manuscripts” (= dalam banyak contoh / kejadian
pembacaan yang lebih sukar mungkin adalah yang
orisinil / asli. Tetapi pernyataan ini perlu diberi sedikit
persyaratan. Yang kami maksudkan adalah jika satu
pembacaan pada pandangan pertama kelihatannya tidak
diharapkan atau sukar untuk dimengerti, tetapi pada
waktu dipelajari lebih lanjut kelihatan memberi arti
yang baik, maka pembacaan ini mungkin adalah yang
orisinil / asli. ... Tentu saja pembacaan ‘yang sukar’
kadang-kadang merupakan kesalahan yang jelas / nyata.
Pembacaan dari jenis ini biasanya ditemukan hanya
dalam satu atau sedikit manuscripts) - ‘Scribes, Scrolls &
Scripture, A Student’s Guide to New Testament Textual
Criticism’, hal 59.
Biarpun ini dikatakan oleh Greenlee dalam persoalan
manuscripts dalam bahasa asli, tetapi ini bisa diterapkan
dalam membandingkan Perjanjian Baru Yunani dan
Perjanjian Baru Ibrani. Yang pembacaannya lebih sukar /
kelihatannya salah bisa saja justru adalah pembacaan yang
orisinil / asli.
4. Dalam menghadapi bagian-bagian Kitab Suci yang
kelihatannya kontradiksi, atau dalam usaha untuk
mengharmoniskan bagian-bagian tersebut, ada 2 hal yang
penting untuk diingat:
a. John Murray: “Oftentimes, though we may not be able to
demonstrate the harmony of Scripture, we are able to
show that there is no necessary contradiction” (=
Seringkali, sekalipun kita tidak bisa menunjukkan
keharmonisan Kitab Suci, kita bisa menunjukkan
bahwa di sana tidak harus terjadi kontradiksi) ‘Collected Writings of John Murray’, vol I, hal 10.
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b. E. J. Young: “When therefore we meet difficulties in the
Bible let us reserve judgment. If any explanation is not
at hand, let us freely acknowledge that we do not know
all things, that we do not know the solution. Rather than
hastily to proclaim the presence of an error is it not the
part of wisdom to acknowledge our ignorance?” (=
Karena itu pada waktu kita menjumpai problem
dalam Alkitab baiklah kita menahan diri dari
penghakiman. Jika tidak ada penjelasan yang
tersedia, baiklah kita dengan bebas mengakui bahwa
kita tidak mengetahui segala sesuatu, bahwa kita
tidak mengetahui penyelesaiannya. Dari pada dengan
tergesa-gesa menyatakan adanya kesalahan, tidakkah
merupakan bagian dari hikmat untuk mengakui
ketidak-tahuan kita?) - ‘Thy Word Is Truth’, hal 182.

5. Ada satu hal penting yang ingin saya tambahkan berkenaan
dengan orang-orang yang mengatakan bahwa Alkitab ada
salahnya, yaitu bahwa anggapan awal pada saat kita mau
mempelajari Kitab Suci merupakan segala sesuatu yang
sangat penting, dan menentukan ke arah mana kita akan
pergi!
William G. T. Shedd: “One or the other view of the
Scriptures must be adopted; either that they were originally
inerrant and infallible, or that they were originally errant
and fallible. The first view is that of the church in all ages:
the last is that of the rationalist in all ages. He who adopts
the first view, will naturally bend all his efforts to eliminate
the errors of copyists and harmonize discrepancies, and
thereby bring the existing manuscripts nearer to the
original autographs. By this process, the errors and
discrepancies gradually diminish, and belief in the
infallibility of Scripture is strengthened. He who adopts the
second view, will naturally bend all his efforts to perpetuate
the mistakes of scribes, and exaggerate and establish
discrepancies. By this process, the errors and discrepancies
gradually increase, and disbelief in the infallibility of
Scripture is strengthened” (= Salah satu dari pandanganpandangan tentang Kitab Suci ini harus diterima; atau
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Kitab Suci orisinilnya itu tidak bersalah, atau Kitab Suci
orisinilnya itu bersalah. Pandangan pertama adalah
pandangan dari gereja dalam segala jaman: pandangan
yang terakhir adalah pandangan dari para rasionalis
dalam segala jaman. Ia yang menerima pandangan
pertama, secara alamiah akan berusaha untuk
menyingkirkan kesalahan-kesalahan dari para penyalin
dan mengharmoniskan ketidaksesuaian-ketidaksesuaian,
dan dengan itu membawa manuscript itu lebih dekat
kepada autograph yang orisinil. Melalui proses ini,
kesalahan-kesalahan
dan
ketidaksesuaianketidaksesuaian berkurang secara bertahap, dan
kepercayaan terhadap ketidakbersalahan Kitab Suci
dikuatkan. Ia yang menerima pandangan yang kedua,
secara alamiah akan berusaha untuk mengabadikan /
menghidupkan terus-menerus kesalahan-kesalahan dari
ahli-ahli Taurat / para penyalin, dan melebih-lebihkan
dan meneguhkan ketidaksesuaian-ketidaksesuaian itu.
Melalui
proses
ini,
kesalahan-kesalahan
dan
ketidaksesuaian-ketidaksesuaian
bertambah
secara
bertahap,
dan
ketidak-percayaan
kepada
ketidakbersalahan Kitab Suci dikuatkan) - ‘Calvinism:
Pure and Mixed’, hal 137.
E. J. Young: “It is perfectly true that if we begin with the
assumption that God exists and that the Bible is His Word,
we shall wish to be guided in all our study by what the
Scripture says. It is equally true that if we reject this
foundational presupposition of Christianity we shall arrive
at results which are hostile to supernatural Christianity. If
one begins with the presuppo-sitions of unbelief, he will
end with unbelief’s conclusions. If at the start we have
denied that the Bible is God’s Word of if we have, whether
consciously or not, modified the claims of the Scriptures,
we shall come to a position which is consonant with our
starting point. He who begins with the assumption that the
words of the Scriptures contain error will never, if he is
consistent, come to the point of view that the Scripture is
the infallible Word of the one living and eternal God. He
will rather conclude with a position that is consonant with
his starting point. If one begins with man, he will end with
man. All who study the Bible must be influenced by their
foundational presuppositions” (= Adalah sesuatu yang
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benar bahwa jika kita mulai dengan anggapan bahwa
Allah ada dan bahwa Alkitab adalah FirmanNya, kita
akan ingin untuk dipimpin dalam seluruh pelajaran kita
oleh apa yang Kitab Suci katakan. Juga adalah sesuatu
yang sama benarnya bahwa jika kita menolak anggapan
dasar dari kekristenan ini, maka kita akan sampai pada
hasil yang bermusuhan terhadap kekristenan yang
bersifat supranatural. Jika seseorang mulai dengan
anggapan dari orang yang tidak percaya, ia akan
berakhir dengan kesimpulan dari orang yang tidak
percaya. Jika sejak awal kita telah menolak bahwa
Alkitab adalah Firman Allah, atau jika kita, secara sadar
atau tidak, mengubah claim / tuntutan dari Kitab Suci,
kita akan sampai pada suatu posisi yang sesuai dengan
titik awal kita. Ia yang mulai dengan anggapan bahwa
kata-kata dari Kitab Suci mengandung kesalahan tidak
akan pernah, jika ia konsisten, sampai pada pandangan
bahwa Kitab Suci adalah Firman yang tak bersalah dari
Allah yang hidup dan kekal. Sebaliknya ia akan
menyimpulkan dengan suatu posisi yang sesuai dengan
titik awalnya. Jika seseorang mulai dengan manusia, ia
akan berakhir dengan manusia. Semua yang
mempelajari Alkitab pasti dipengaruhi oleh anggapan
dasarnya) - ‘Thy Word Is Truth’, hal 187.

Memang dalam kedua kutipan di atas ini, yang dipersoalkan
adalah orang-orang Liberal yang menganggap Kitab Suci
ada salahnya. Tetapi ini juga bisa diterapkan kepada orangorang dari kelompok Yahweh-isme seperti Yakub Sulistyo,
Kristian Sugiyarto dan Teguh Hindarto. Kalau mereka
datang kepada Perjanjian Baru Yunani, dengan suatu
kepercayaan bahwa itu adalah terjemahan dari Perjanjian
Baru Ibrani, maka mereka akan mempunyai kecenderungan
untuk mencari-cari, dan bahkan membesar-besarkan,
kesalahan dari Perjanjian Baru Yunani.
Tidakkah mereka sadar bahwa Perjanjian Lama sendiri,
dalam bahasa Ibraninya sekalipun, mempunyai banyak sekali
bagian-bagian yang kontradiksi satu sama lain? Saya kira
mereka tahu hal itu, hanya saja mereka tak
meng‘expose’nya, atau bahkan menyembunyikannya!
Mengapa fakta ini tidak membuat mereka beranggapan
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bahwa Ibrani bukan bahasa asli dari Perjanjian Lama, seperti
yang mereka lakukan terhadap Perjanjian Baru dengan
bahasa Yunaninya?
-bersambung-
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