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KEHARUSAN MENGGUNAKAN NAMA 
‘YAHWEH’ 

DAN 

LARANGAN MENGGUNAKAN KATA ‘ALLAH’ 
 

Pendahuluan. 
 
Allah yang kita sembah memang mempunyai nama, yaitu ‘YAHWEH / 
YHWH’. 
Kel 3:13-15 - “(13) Lalu Musa berkata kepada Allah: ‘Tetapi apabila 
aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka: Allah 
nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka 
bertanya kepadaku: bagaimana tentang namaNya? - apakah yang 
harus kujawab kepada mereka?’ (14) Firman Allah kepada Musa: 
‘AKU ADALAH AKU.’ Lagi firmanNya: ‘Beginilah kaukatakan 
kepada orang Israel itu: AKULAH AKU telah mengutus aku 
kepadamu.’ (15) Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa: 
‘Beginilah kaukatakan kepada orang Israel: TUHAN (Ibrani: 
YHWH), Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan 
Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu: itulah namaKu untuk 
selama-lamanya dan itulah sebutanKu turun-temurun”. 
 
Kel 6:1-2 - “(1) Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa: 
‘Akulah TUHAN (Ibrani: YHWH). (2) Aku telah menampakkan diri 
kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah Yang Mahakuasa, 
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tetapi dengan namaKu TUHAN (Ibrani: YHWH) Aku belum 
menyatakan diri”. 
 
Catatan: kata ‘TUHAN’ dalam ayat-ayat di atas, dalam bahasa Ibrani 
sering dibaca YAHWEH, tetapi sebetulnya adalah YHWH (karena 
bahasa Ibrani tidak mempunyai huruf hidup, 22 huruf dalam abjad Ibrani 
semuanya adalah huruf mati). Dalam sepanjang pembahasan, saya akan 
menggunakan ‘YAHWEH’, tetapi nanti akan ada bagian dimana saya 
menjelaskan tentang ‘YAHWEH’ dan ‘YHWH’ ini. 
 
Sudah sejak dahulu Saksi-Saksi Yehuwa mengharuskan penggunaan 
nama ‘YAHWEH’. Hanya saja mereka membacanya ‘Jehovah’ / 
‘Yehuwa’. Tetapi sejak beberapa waktu yang lalu, muncul suatu gerakan 
di dalam kristen, yang juga mengharuskan penggunaan nama 
‘YAHWEH’. Saya sendiri baru tahu tentang gerakan ini pada beberapa 
tahun yang lalu, tetapi Gary Mink, seorang penulis di internet, 
mengatakan bahwa gerakan ini sudah ada pada sekitar tahun 1930. 
 
Gary Mink (internet): “The sacred name movement is a religious 
movement which began in the late 1920s and early 1930s. It  grew out 
of division within the Church of God, Seventh Day. The primary and 
therefore the namesake concern of this movement is both the written 
and the oral use of the name Yahweh, or one of the other many English 
forms of the Hebrew name of God. From this emphasis derives the 
name, Sacred Name Movement.” (= Gerakan nama kudus / keramat 
ini adalah suatu gerakan agamawi yang mulai pada akhir 1920an 
dan awal 1930an. Gerakan ini keluar dari pecahan di dalam Gereja 
Allah, Hari Ketujuh. Perhatian utama, dan karena itu senama 
dengan gerakan ini, adalah baik penulisan maupun pengucapan dari 
nama Yahweh, atau salah satu dari banyak bentuk bahasa Inggris 
yang lain dari nama Allah dalam bahasa Ibrani. Dari penekanan ini 
diturunkan nama ‘Gerakan Nama Kudus / Keramat’). 
 
Tetapi di Indonesia gerakan ini menambah ajarannya dengan juga 
melarang penggunaan kata ‘Allah’. Point ini tentu tidak populer di luar 
negeri, yang tidak menggunakan kata ‘Allah’. 
 
Mereka bahkan juga menganggap bahwa kita tidak boleh menggunakan 
nama ‘Yesus’, tetapi harus mengubahnya menjadi nama Ibraninya, yaitu 
‘Yahshua’ atau ‘Yeshua’. Dan gilanya, mereka melanjutkan dengan 
mengajarkan bahwa keselamatan kita tergantung dari pengucapan nama-
nama ini secara tepat / benar. 
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Gary Mink (internet): “They also came to believe Jesus cannot be called 
Jesus. He must be called by a Hebrew name, Yahshua. ... It is generally 
taught that salvation is dependent upon pronouncing these names 
properly and exactly” (= Mereka juga percaya bahwa Yesus tidak 
bisa disebut / dipanggil ‘Yesus’. Ia harus dipanggil dengan suatu 
nama Ibrani, Yahshua. ... Pada umumnya diajarkan bahwa 
keselamatan tergantung pada pengucapan nama-nama ini dengan 
benar dan persis). 
 
Karena makin banyaknya orang-orang seperti ini, yang bahkan lalu 
menerbitkan Kitab Suci sendiri, yang diberi nama ILT (Indonesian 
Literal Translation / Terjemahan Hurufiah Indonesia), dengan hanya 
mengubah semua kata ‘Allah’ dan nama ‘YAHWEH’ dari Kitab Suci 
terbitan Lembaga Alkitab Indonesia tanpa ijin, dan karena banyaknya 
gereja / orang Kristen yang resah / bingung berkenaan dengan hal ini, 
maka saya merasa perlu mengadakan seminar ini untuk membahas 
persoalan ini. 
Catatan: anehnya ILT tidak mengubah, tetapi tetap menggunakan, nama 
‘Yesus’. 
 
Sebetulnya kalau mereka sekedar tidak mau menggunakan kata ‘Allah’, 
dan mereka mau mengembalikan nama Yahweh, dan mereka mau 
mengubah nama ‘Yesus’ menjadi ‘Yeshua’ / ‘Yahshua’, saya tidak terlalu 
keberatan. Tetapi pada waktu mereka mengharuskan semua orang Kristen 
melakukan hal yang sama, maka ini adalah sesuatu yang tidak bisa saya 
terima. Tetapi ini hanya saya anggap sebagai sesuatu yang salah, bukan 
sesuatu yang sesat. 
 
Tetapi kalau mereka menghubungkan hal-hal ini dengan keselamatan, 
maka itu saya anggap sesat. Mengapa? Karena jelas bahwa itu sudah 
menunjuk pada ajaran keselamatan karena perbuatan baik, dan ini 
bertentangan dengan Ef 2:8-9 dan banyak ayat lain dalam Kitab Suci. 
 

I) Keharusan menggunakan nama ‘YAHWEH’. 
 
Dalam Perjanjian Lama dari Kitab Suci Indonesia (terbitan Lembaga 
Alkitab Indonesia) ada 2 macam kata ‘Tuhan’ (‘Tuhan’ dan 
‘TUHAN’), dan juga 2 macam kata ‘Allah’ (‘Allah’ dan ‘ALLAH’) , 
yang digunakan untuk menunjuk kepada Tuhan / Allah yang benar. 
Kata ‘Tuhan’ (hanya huruf pertama yang adalah huruf besar) biasanya 
berasal dari kata Ibrani ADONAY, tetapi kata ‘TUHAN’ (semuanya 
huruf besar) biasanya berasal dari kata Ibrani ‘YAHWEH’. 
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Kata ‘Allah’ (hanya huruf pertama yang adalah huruf besar) biasanya 
berasal dari kata Ibrani EL, atau ELOAH, atau ELOHIM, tetapi kata 
‘ALLAH’ (semuanya huruf besar) biasanya berasal dari kata Ibrani 
‘YAHWEH’. 
 
Catatan: 
• penggunaan ‘TUHAN’ atau ‘ALLAH’ (semua huruf besar) 

dimaksudkan untuk membuat pembaca mengerti bahwa kata 
bahasa aslinya adalah ‘YAHWEH’. 

• dalam Perjanjian Baru, pembedaan seperti ini tidak ada, karena 
nama ‘YAHWEH’ tidak pernah muncul dalam Perjanjian Baru. 

 
 
 
Misalnya: 
 
Kej 1:1 - “Pada mulanya Allah (Ibrani: ELOHIM) menciptakan 
langit dan bumi”. 
 
Kej 2:4 - “Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu 
diciptakan. Ketika TUHAN (Ibrani: YAHWEH / YHWH) Allah 
(Ibrani: ELOHIM) menjadikan bumi dan langit, -”. 
 
Maz 8:2 - “Ya TUHAN (Ibrani: YAHWEH / YHWH), Tuhan 
(Ibrani: ADONAY) kami, betapa mulianya namaMu di seluruh 
bumi! KeagunganMu yang mengatasi langit dinyanyikan”. 
 
Kej 15:2 - “Abram menjawab: ‘Ya Tuhan (Ibrani: ADONAY) 
ALLAH (Ibrani: YAHWEH), apakah yang akan Engkau berikan 
kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai 
anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang 
Damsyik itu.’”. 
 
Jadi, terlihat bahwa nama YAHWEH ini dalam Kitab Suci Indonesia 
terbitan LAI dituliskan ‘TUHAN’ atau ‘ALLAH’. Penggunaan 
‘TUHAN’ adalah yang paling umum, sedangkan penggunaan 
‘ALLAH’ hanya terjadi pada saat muncul ungkapan ADONAY 
YAHWEH. Untuk menghindari kata-kata ‘Tuhan TUHAN’ yang 
rasanya tidak enak, maka dituliskan ‘Tuhan ALLAH’. 
 
Perlu diketahui bahwa bukan hanya LAI yang menterjemahkan seperti 
ini. Terjemahan seperti ini juga terjadi dalam banyak versi Kitab Suci 
bahasa Inggris, yang pada umumnya menterjemahkan ADONAY 
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menjadi ‘Lord’ (= Tuhan), dan EL / ELOAH / ELOHIM menjadi 
‘God’ (= Allah), dan YAHWEH / YHWH menjadi ‘LORD’ atau 
‘GOD’. Juga pada saat muncul ungkapan ‘ADONAY YAHWEH’, 
maka diterjemahkan ‘Lord GOD’ (= Tuhan ALLAH). Contoh: Kitab 
Suci bahasa Inggris versi KJV, RSV, dan NASB. NIV agak berbeda 
karena pada waktu muncul ungkapan ADONAY YAHWEH, maka 
NIV menterjemahkannya sebagai ‘the Sovereign Lord’ (= Tuhan yang 
berdaulat). 
 
Kelompok Yahweh-isme ini menyalahkan terjemahan ‘TUHAN’ / 
‘LORD’ atau ‘ALLAH’ / ‘GOD’ ini, dan mengharuskan 
pengembalian / penggunaan nama YAHWEH. Ini menyebabkan di 
Indonesia ajaran mereka lalu disebut dengan istilah ‘Yahweh-isme’. 
Saya tidak tahu siapa yang menciptakan nama ini, dan sebetulnya saya 
keberatan dengan istilah ini, karena istilah ‘Yahweh-isme’ ini 
sebetulnya berarti ‘ajaran dari pengikut Yahweh’, dan ini malah tak 
cocok dengan ajaran mereka. Kita yang seharusnya disebut demikian. 
Tetapi karena nama itu sudah populer, dan sukar membicarakan 
mereka kalau mereka tak punya nama, maka biarlah dalam sepanjang 
pembahasan ini saya menyebut mereka dengan nama ‘Yahwehisme’ 
itu. Seorang dari mereka, yang menamakan dirinya Gersom Ben 
Mose, menyebut dirinya / kelompoknya sebagai ‘Pengagung nama 
Yahweh’. Gary Mink mengatakan bahwa dalam bahasa Inggris 
mereka dinamakan ‘the sacred name movement’ (= gerakan nama 
kudus / keramat). 
 
Contoh dari kelompok Yahweh-isme ini, yang menentang 
penterjemahan / pengubahan nama Yahweh menjadi TUHAN / LORD 
ataupun ALLAH / GOD, adalah Kristian Sugiyarto. Perhatikan kata-
katanya di bawah ini. 
 
Kristian Sugiyarto: “Saya setuju bahwa nama (Yahweh) identik 
dengan pribadi-Nya itu sendiri, ... Jika Nama identik dengan 
pribadi maka mengganti nama bisa berarti mengganti pribadi 
atau tidak mungkin melukiskan pribadi Yahweh dengan nama 
selain Yahweh. .. ingat bahwa nama Yahweh dibuat oleh Yahweh 
sendiri (Yer. 32:20: “….. kepada Israel dan kepada umat 
manusia, sehingga Engkau membuat nama bagi-Mu sendiri,… “), 
sedangkan TUHAN dan ALLAH jelas nama buatan LAI (NIV)”. 
 
Kristian Sugiyarto: “kyrios adalah kata Yunani yang salah atau 
minimal tidak tepat untuk menggantikan YHWH”. 
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Kristian Sugiyarto: “Jadi pada mulanya Septuaginta tetap 
mempertahankan YHWH. Namun belakangan memang diganti 
dengan Kyrios, Tuhannya orang Yunani!”. 
 
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”. 
Catatan: kata-kata bahasa Inggris yang ia pakai terjemahannya adalah 
‘Kapan dan bagaimana kamu mendapatkan otoritas untuk melakukan 
hal itu?’. 
 
Kristian Sugiyarto: “Secara akademik, penggantian nama dalam 
terjemahan jelas ‘salah’ untuk kepentingan komunikasi antar 
umat manusia. Oleh karena itu YHWH jelas ‘salah’ ketika 
diterjemahkan TUHAN apalagi ALLAH. ‘Who can claim to have 
a right to change the very sacred name of our Elohim, YHWH?’”. 
Catatan: kata-kata bahasa Inggris yang ia pakai terjemahannya adalah: 
‘Siapa yang bisa mengclaim mempunyai hak untuk mengganti nama 
kudus / keramat dari ELOHIM / Allah kita, YHWH?’. 
 
Argumentasi dari kelompok Yahweh-isme ini untuk mengharuskan 
pengembalian nama YAHWEH dengan jawabannya: 
 
1) Argumentasi pertama untuk mengembalikan nama YAHWEH: 

Yahweh merupakan nama diri / pribadi (personal name), dan 
karena itu tidak boleh diterjemahkan. 
 
Gersom Ben Mose: “kalau Tuhan atau Elohim itu memang bisa 
diterjemahkan kedalam berbagai macam bahasa ..., tapi kalau 
YAHWEH itu sebenarnya tidak bisa diterjemahkan, kenapa? 
Karena itu adalah sebuah nama” - ‘YAHWEH atau ALLAH’, 
hal  31. 
 
Pdt. Yakub Sulistyo: “Bapak harus membedakan antara 
NAMA DIRI dengan BAHASA. Yahweh itu NAMA DIRI 
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bukan BAHASA, jadi kitab bisa dalam  bahasa apa saja tetapi 
nama diri tidak diterjemahkan. Saya punya kitab berbahasa 
Tagalog, Illokano, Urdu, tidak mengubah nama Yahweh 
walaupun bahasanya berbeda-beda. Kalau bapak bertanya 
atau membaca dalam Kitab Suci berbahasa Mandarin, nama 
Yahweh juga tidak diterjemahkan tetapi ditulis Yehohwa 
(kira-kira vokalnya demikian) bahkan LAI juga mencetak 
Kitab Suci punya Katholik edisi pastoral juga pakai Yahweh, 
sayangnya masih menggunakan kata Allah yang dianggap 
sebagai sebutan, padahal Allah bukan sebutan tetapi nama 
pribadi juga! Perjanjian Baru pun mau pakai bahasa apa saja 
tidak masalah, asal nama Yahweh jangan diubah!”. 
 
Tanggapan Pdt. Budi Asali: 
 
a) YAHWEH memang merupakan nama diri / nama pribadi dari 

Allah. 
 
Kel 3:15 - “Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa: 
‘Beginilah kaukatakan kepada orang Israel: TUHAN 
(Ibrani: YAHWEH), Allah nenek moyangmu, Allah 
Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, telah mengutus 
aku kepadamu: itulah namaKu untuk selama-lamanya dan 
itulah sebutanKu turun-temurun”. 
 
Yes 42:8 - “Aku ini TUHAN (Ibrani: YAHWEH), itulah 
namaKu; Aku tidak akan memberikan kemuliaanKu 
kepada yang lain atau kemasyhuranKu kepada patung”. 
 

b) Kata ‘TUHAN’ maupun ‘ALLAH’ dalam Kitab Suci Indonesia 
terjemahan LAI, menurut saya sebetulnya memang bukan 
menterjemahkan, tetapi menggantikan nama YAHWEH. 
Saya katakan ‘bukan menterjemahkan’ karena kedua kata ini 
memang mempunyai arti yang berbeda. 
 
Louis Berkhof: “KURIOS. ... This name does not have exactly 
the same connotation as Yahweh, but designates God as the 
Mighty One, the Lord, the Possessor, the Ruler who has legal 
power and authority” (= KURIOS. ... Nama ini tidak 
mempunyai arti yang sama seperti YAHWEH, tetapi 
menunjukkan Allah sebagai Yang Perkasa / Kuat, Tuhan, 
Pemilik, Pemerintah / Penguasa yang mempunyai kuasa 
dan otoritas yang sah) - ‘Systematic Theology’, hal 50. 
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Jadi, ini bukan suatu penterjemahan, tetapi perubahan / 
penggantian. Tetapi perubahan / penggantian ini mempunyai 
otoritas dari: 
• LXX / Septuaginta (Perjanjian Lama yang diterjemahkan 

kedalam bahasa Yunani). Saya harap anda mengingat arti 
dari LXX / Septuaginta ini, karena dalam sepanjang 
pembahasan ini, kata ini akan sering muncul. 

• Perjanjian Baru. 
 
LXX / Septuaginta juga mengganti YAHWEH dengan kata 
KURIOS. Pada jaman Yesus hidup di dunia, Ia dan rasul-
rasul juga menggunakan LXX / Septuaginta. Ini terlihat 
dari fakta bahwa kutipan-kutipan dari Perjanjian Lama 
sering sesuai dengan LXX / Septuaginta, dan bukan 
dengan Perjanjian Lama bahasa Ibrani. 
 
Dan Perjanjian Baru, pada saat mengutip ayat-ayat 
Perjanjian Lama yang menggunakan nama YAHWEH, 
juga mengubahnya menjadi KURIOS, yang artinya ‘Lord’ / 
‘Tuhan’. 
 
Jadi, dalam hal ini menyalahkan perubahan / penggantian 
ini sama dengan menyalahkan Yesus, rasul-rasul, dan 
juga Perjanjian Baru / Firman Tuhan! 
 

c) Ada versi-versi Alkitab yang mempertahankan nama 
YAHWEH itu tetapi ada juga (dan saya kira jauh lebih 
banyak) yang mengubahnya menjadi ‘TUHAN’ / ‘LORD’ 
atau ‘ALLAH’ / ‘GOD’. 
Dalam kutipan di atas, Pdt. Yakub Sulistyo mengatakan 
bahwa ia mempunyai Alkitab-Alkitab yang tetap 
mempertahankan nama YAHWEH, dan ini dijadikan 
sebagai dasar untuk mengharuskan mempertahankan 
nama YAHWEH itu.  
Jawabannya mudah saja: saya juga mempunyai Alkitab-
Alkitab, yang mengubah YAHWEH menjadi ‘TUHAN’ / 
‘ALLAH’ atau ‘LORD’ / ‘GOD’, bahkan mungkin sekali 
jumlahnya lebih banyak dari yang dia punya. Sebagai 
contoh, selain Kitab Suci Indonesia Terjemahan Baru dan 
Terjemahan Lama, juga Kitab Suci bahasa Inggris versi 
KJV, RSV, NIV, NASB, NKJV, Good News Bible, Living 
Bible, dan sebagainya. 
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Jadi, adanya Alkitab-Alkitab yang tetap mempertahankan 
nama YAHWEH jelas tidak bisa dijadikan argumentasi 
untuk mengharuskan pengembalian nama YAHWEH! 
 

d) Kalau Pdt. Yakub Sulistyo dalam kutipan di atas mengatakan 
bahwa nama tidak boleh / tidak bisa diterjemahkan, maka saya 
jawab bahwa biarpun secara umum nama memang tidak 
diterjemahkan, tetapi sebetulnya adalah salah kalau mengatakan 
bahwa suatu nama sama sekali tidak mungkin diterjemahkan. 
Alasan saya: dalam Kitab Suci sendiri ada nama-nama yang 
diterjemahkan ke bahasa lain. 
 
Misalnya: 
 
1. Kis 9:36a - “Di Yope ada seorang murid perempuan 

bernama Tabita - dalam bahasa Yunani Dorkas”. 
NASB: ‘Now in Joppa there was a certain disciple named 
Tabitha (which translated in Greek is called Dorcas)’ [= Di 
Yope ada seorang murid tertentu bernama Tabita (yang 
diterjemahkan dalam bahasa Yunani disebut Dorkas)]. 
Di sini untuk kata ‘translated’ / ‘diterjemahkan’, digunakan 
kata Yunani DIERMENEUOMENE, yang berasal dari kata 
Yunani DIERMENEUO, yang sebetulnya bisa berarti 
‘menafsirkan’, ‘menjelaskan’, atau ‘menterjemahkan’. 
 
Albert Barnes: “‘Dorcas.’ A Greek word signifying the 
same as Tabitha” (= ‘Dorkas’. Suatu kata Yunani yang 
artinya sama dengan ‘Tabita’). 
 

2. Wah 9:11 - “Dan raja yang memerintah mereka ialah 
malaikat jurang maut; namanya dalam bahasa Ibrani 
ialah Abadon dan dalam bahasa Yunani ialah Apolion”. 
 
Adam Clarke: “‘Abaddon.’ From 'AABAD, ‘he destroyed.’ 
‘Apollyon.’ From APO, ‘intensive,’ and OLLUOO, ‘to 
destroy.’ The meaning is the same both in the Hebrew and 
Greek” (= ‘Abadon’. Dari ABAD, ‘ia menghancurkan’. 
‘Apolion’. Dari APO, ‘intensif’, dan OLLUO, 
‘menghancurkan’. Artinya sama baik dalam bahasa 
Ibrani dan Yunani). 
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Albert Barnes: “The name Abaddon means literally 
‘destruction,’ and is the same as Apollyon” (= Nama 
Abadon secara hurufiah berarti ‘kehancuran’, dan 
adalah sama dengan Apolion). 
 

3. Yoh 1:42 - “Ia membawanya kepada Yesus. Yesus 
memandang dia dan berkata: ‘Engkau Simon, anak 
Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas (artinya: 
Petrus).’”. 
 
Albert Barnes: “‘Cephas.’ This is a Syriac word, meaning 
the same as the Greek word Peter, a stone” (= ‘Kefas’. Ini 
adalah kata bahasa Aram, artinya sama dengan kata 
Yunani Petrus, sebuah batu). 
 
Dan ingat bahwa kedua nama ini tetap digunakan. Memang 
‘Petrus’ yang lebih banyak digunakan, tetapi ‘Kefas’ tetap 
digunakan dalam 1Kor 1:12  3:22  9:5  15:5  Gal 1:18  
2:9,11,14. 
 

4. Tempat dimana Yesus disalibkan disebut ‘Golgota’ (dari 
bahasa Ibrani / Aram) atau Kalvari (dari bahasa Latin). 
Mat 27:33 - “Maka sampailah mereka di suatu tempat 
yang bernama Golgota, artinya: Tempat Tengkorak”. 
Yoh 19:17 - “Sambil memikul salibNya Ia pergi ke luar 
ke tempat yang bernama Tempat Tengkorak, dalam 
bahasa Ibrani: Golgota”. 
Luk 23:33 - “Ketika mereka sampai di tempat yang 
bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ 
dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di 
sebelah kananNya dan yang lain di sebelah kiriNya”. 
Kata ‘Tengkorak’ dalam Luk 23:33 ini dalam KJV 
diterjemahkan ‘Calvary’ (= Kalvari). 
 

2) Argumentasi kedua untuk mengembalikan nama YAHWEH: Ada 
ayat-ayat Kitab Suci yang memerintahkan untuk menggunakan 
nama Yahweh. 
 
Kel 3:15 - “Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa: 
‘Beginilah kaukatakan kepada orang Israel: TUHAN (Ibrani: 
YAHWEH / YHWH), Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, 
Allah Ishak dan Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu: 
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itulah namaKu untuk selama-lamanya dan itulah sebutanKu 
turun-temurun”. 
 
Saya tidak mempersoalkan ayat di atas ini, karena memang 
namaNya tentu tidak berubah-ubah, tetapi ini tidak berarti bahwa 
kita diharuskan untuk menggunakan nama tersebut. 
 
1Taw 16:8 - “Bersyukurlah kepada TUHAN (Ibrani: 
YAHWEH), panggillah namaNya, perkenalkanlah 
perbuatanNya di antara bangsa-bangsa!”. 
 
Yes 12:4 - “Pada waktu itu kamu akan berkata: ‘Bersyukurlah 
kepada TUHAN (Ibrani: YAHWEH), panggillah namaNya, 
beritahukanlah perbuatanNya di antara bangsa-bangsa, 
masyhurkanlah, bahwa namaNya tinggi luhur!”. 
 
Orang-orang dari kelompok Yahweh-isme ini menggunakan ayat-
ayat ini yang mereka tafsirkan sebagai suatu perintah dari Tuhan 
untuk menggunakan nama pribadiNya, yaitu YAHWEH.  
 
Tanggapan Pdt. Budi Asali: 
 
a) Kata ‘nama’ sering bukan menunjuk pada nama pribadi / 

personal name, tetapi kepada diri orang itu. 
Misalnya dalam ayat-ayat di bawah ini, jelas bahwa kata 
‘nama’ menunjuk kepada orang yang mempunyai nama 
itu. 
1. 2Sam 7:13 - “Dialah yang akan mendirikan rumah bagi 

namaKu dan Aku akan mengokohkan takhta 
kerajaannya untuk selama-lamanya”. 

2. Maz 20:2 - “Kiranya TUHAN menjawab engkau pada 
waktu kesesakan! Kiranya nama Allah Yakub 
membentengi engkau!”. 
NASB: ‘May the LORD answer you in the day of trouble! 
May the name of the God of Jacob set you securely on high!’ 
(= Kiranya TUHAN menjawab engkau pada hari kesukaran! 
Kiranya nama Allah Yakub meletakkan engkau dengan 
aman di tempat tinggi!). 
Tentu yang dimaksudkan oleh ayat ini bukanlah bahwa 
‘nama Yahweh’ itu sendiri, tetapi bahwa Yahwehnya sendiri 
yang membentengi orang percaya. 

3. Maz 52:11 - “Aku hendak bersyukur kepadaMu selama-
lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak; karena 
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namaMu baik, aku hendak memasyhurkannya di depan 
orang-orang yang Kaukasihi!”. 

4. Amsal 18:10 - “Nama TUHAN adalah menara yang kuat, 
ke sanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat”. 
Mungkinkah nama pribadi menjadi benteng / menara 
yang kuat? Jelas yang dimaksud adalah YAHWEHnya 
sendiri, bukan hanya namaNya. 

5. Yes 56:6 - “Dan orang-orang asing yang menggabungkan 
diri kepada TUHAN untuk melayani Dia, untuk 
mengasihi nama TUHAN dan untuk menjadi hamba-
hambaNya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan 
tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada 
perjanjianKu”. 

6. Kis 4:12 - “Dan keselamatan tidak ada di dalam 
siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah 
kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan 
kepada manusia yang olehnya kita dapat 
diselamatkan.’”. 
Ayat ini mengatakan tidak ada nama lain yang diberikan 
kepada kita yang olehnya kita diselamatkan. Hanya nama 
Yesus yang diberikan kepada kita yang olehnya kita 
diselamatkan. Jadi, orang Kristen yang tidak percaya bahwa 
Yesus adalah satu-satunya jalan ke surga, adalah orang sesat! 
Lagi-lagi, kata ‘nama’ di sini tidak mungkin betul-betul 
menunjuk pada nama pribadi. Kita tidak diselamatkan oleh 
‘nama Yesus’, tetapi oleh ‘Yesus’nya sendiri! 

7. Ro 10:13 - “Sebab, barangsiapa yang berseru kepada 
nama Tuhan, akan diselamatkan”. 
Ini tidak mungkin diartikan bahwa seseorang betul-betul 
berseru kepada ‘nama Tuhan’, dan ia lalu diselamatkan. 
Tentu yang dimaksudkan dengan ‘nama Tuhan’ adalah ‘diri 
Tuhan itu sendiri’. 

8. 1Kor 1:2b - “dengan semua orang di segala tempat, yang 
berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu 
Tuhan mereka dan Tuhan kita”. 
 

The International Standard Bible Encyclopedia, vol II: “In 
contemporary Western culture personal names are little more 
than labels that distinguish one person from another. ... 
biblical times, in which a person’s name had much deeper 
significance. The importance of the personal name finds clear 
expression in the OT in the stories concerning the giving or 
changing of names. The name represented the whole person; 
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it could be said that the name was the person” (= Dalam 
kebudayaan Barat jaman sekarang nama-nama pribadi 
tidak lebih dari sekedar label-label yang membedakan satu 
pribadi dari pribadi yang lain. ... jaman alkitab, dalam 
mana nama seorang pribadi mempunyai arti yang jauh 
lebih dalam. Pentingnya nama pribadi mendapatkan 
pernyataan yang jelas dalam PL dalam cerita-cerita 
mengenai pemberian atau perubahan nama-nama. Nama 
mewakili / menggambarkan seluruh pribadi; dapat 
dikatakan bahwa nama adalah pribadi itu sendiri) - hal 504. 
 
Jadi, ayat-ayat yang digunakan oleh kelompok Yahweh-isme di 
atas (1Taw 16:8 dan Yes 12:4) tidak berarti bahwa kita betul-
betul harus memanggil nama Yahweh itu, tetapi kita harus 
memanggil diri dari YAHWEH itu, artinya kita harus 
mempercayai dan berdoa / beribadah kepada YAHWEH itu 
sendiri. 
 
Kalau kelompok Yahweh-isme ini tetap berkeras dengan 
argumentasi ini, dan mau menghurufiahkan secara ketat 
1Taw 16:8 dan Yes 12:4 itu, maka saya bisa saja menuruti 
kegilaan mereka, dan mengatakan: “Ok, tetapi hurufiahkan 
secara ketat semuanya / seluruh ayat, termasuk kata 
‘memanggil’”. 
Jadi bagaimana? Haruskah seseorang betul-betul memanggil 
‘Yahweh, Yahweh’?? Ini merupakan kegilaan yang 
bertentangan dengan hukum ke 3 dari 10 hukum Tuhan! 
 

b) Kalau penggunakan nama YAHWEH memang 
diharuskan, mengapa gerangan Allah membiarkan 
sehingga dalam sejarah pengucapan namaNya menjadi 
hilang? Pada jaman sekarang tidak ada orang yang tahu 
bagaimana mengucapkan nama itu. 
Bagaimana pengucapan nama itu bisa hilang? Di sini saya akan 
membahasnya secara singkat, tetapi nanti di bawah saya akan 
membahasnya secara lebih panjang lebar. 
1. Bahasa Ibrani ditulis hanya dengan menggunakan huruf 

mati, tanpa satupun huruf hidup. Pada waktu membaca tentu 
ada bunyi huruf hidup, tetapi pada waktu menuliskan, tidak 
ada huruf hidup. Jadi, nama Allah itu dalam bahasa Ibrani 
hanya dituliskan YHWH. 

2. Setelah kembali dari pembuangan, mungkin karena takut 
melanggar hukum ke 3, yang melarang untuk menyebut 
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nama TUHAN (YAHWEH / YHWH) dengan sembarangan, 
maka orang-orang Yahudi menjadi takut untuk menyebut 
nama YAHWEH / YHWH. Setiap kali bertemu dengan 
nama YAHWEH / YHWH, mereka membacanya ADONAY 
(= Tuhan). 

3. Setelah lama nama tersebut tidak pernah dibaca, maka 
akhirnya pengucapan nama itu hilang, dan sekarang 
tak ada yang tahu dengan pasti bagaimana membaca 
nama tersebut. 

 
Sebetulnya, sekalipun ada dari mereka (seperti Pdt. Yakub 
Sulistyo) yang mengclaim bahwa mereka tahu dengan pasti 
bagaimana mengucapkan nama tersebut, tetapi praktek mereka 
yang mengucapkan nama tersebut secara berbeda-beda, 
membuktikan bahwa sebetulnya mereka sendiri tidak tahu 
bagaimana mengucapkan nama tersebut. 
 
Gary Mink (internet): “While this exclusive view is taken by 
most SN teachers, they themselves do not know the original 
Hebrew pronunciation of God’s name. They admit as much by 
the variety of names used within the movement and by 
individuals repeatedly changing the name they hold sacred. By 
some sacred name people, our Creator is called Yah Veh, 
Yahh, Yahweh, Iahueh, Yahwah, and Yaohu. By others he is 
spoken of as Yahuwah, Yahuah, and more than a score of 
even less likely names” (= Sekalipun pandangan eksklusif ini 
diambil oleh kebanyakan pengajar-pengajar ‘nama 
keramat / kudus’, mereka sendiri tidak tahu pengucapan 
Ibrani yang orisinil dari nama Allah. Mereka boleh 
dikatakan mengakuinya dengan adanya variasi dari nama-
nama yang digunakan dalam gerakan ini dan oleh pribadi-
pribadi yang berulang-ulang mengganti nama yang mereka 
anggap keramat / kudus itu. Oleh sebagian dari orang-
orang nama keramat / kudus, Pencipta kita disebut / 
dipanggil Yah Veh, Yahh, Yahweh, Iahueh, Yahwah, dan 
Yaohu. Oleh yang lain Ia dibicarakan sebagai Yahuwah, 
Yahuah, dan lebih dari 20 nama-nama yang kurang 
memungkinkan). 
 
Catatan: SN = Sacred Name (= nama keramat / kudus). 
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Satu pertanyaan yang perlu direnungkan: Kalau Allah 
memang menghendaki bahwa nama ‘YAHWEH / YHWH’ 
itu tetap dipakai, mengapa Ia membiarkan hilangnya 
pengucapan (pronunciation) yang sebenarnya dari nama 
tersebut, sehingga pada jaman sekarang tidak seorangpun 
bisa yakin bagaimana seharusnya mengucapkan nama 
YHWH itu? 
 
Catatan: hal ini akan saya bahas secara lebih terperinci di 
belakang. 
 

3) Argumentasi ketiga untuk mengembalikan nama YAHWEH: 
Dalam LXX / Septuaginta dan Perjanjian Barupun nama Yahweh 
tetap dipertahankan. 
 
Saksi-Saksi Yehuwa menunjuk pada gulungan papyrus Septuaginta 
(Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani) yang berisi setengah 
bagian terakhir dari kitab Ulangan, dimana nama ‘JEHOVAH / 
YEHUWA’ tetap dipertahankan. Ini dijadikan dasar untuk 
mengatakan bahwa seolah-olah seluruh Septuaginta menggunakan 
‘JEHOVAH / YEHUWA’ dan bukannya ‘KURIOS’. Padahal 
hanya satu gulungan itu saja dari ribuan gulungan Septuaginta yang 
tetap mempertahankan nama ‘JEHOVAH / YEHUWA’. Semua 
yang lain menterjemahkan ‘JEHOVAH / YEHUWA’ itu menjadi 
‘KURIOS’. 
 
Kalau Saksi-Saksi Yehuwa sudah cukup ngawur dalam persoalan 
ini, sekarang bandingkan dengan kata-kata Teguh Hindarto, yang 
jauh lebih gila, di bawah ini. 
 
Teguh Hindarto: “Adakah seharusnya dalam Perjanjian Baru 
nama YAHWEH itu? Ada!! Perhatikan ucapan nubuat Yesaya 
40:3 yang dikutip kembali oleh Matius 3:3 yang berbunyi: 
‘Badmidbar panuderek YAHWEH....’ demikianlah salah satu 
contoh dalam Perjanjian Baru, ada tertulis nama YAHWEH 
itu”. 
Catatan: kata-kata ini jelas menunjukkan bahwa ia menganggap 
bahwa bahasa asli Perjanjian Baru adalah bahasa Ibrani, dan dalam 
Perjanjian Baru bahasa Ibrani itu ada tertulis nama YAHWEH!  
 
Sekarang bandingkan claim dari Saksi-Saksi Yehuwa dan kata-kata 
Teguh Hindarto di atas dengan kata-kata Walter Martin di bawah 
ini. 
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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! 
Beyond this, 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, and 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! Di luar ini, 
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 Saksi-Saksi 
Yehuwa diclaim sebagai ‘pengganti-pengganti’. ... Septuaginta 
dengan perkecualian yang sangat sedikit selalu menggunakan 
KURIOS dan THEOS di tempat dari tetragrammaton, dan 
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 dengan 
hal itu. Menurut saya, bahasa aslinya adalah bahasa Yunani, sama 
dengan seluruh Perjanjian Baru. 
 
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 30-33) untuk mengembalikan tetragrammaton 
kepada Perjanjian Baru, harus diperhatikan bahwa semua itu 
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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 Pdt. Yakub Sulistyo 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.! 
 

4) Argumentasi keempat untuk mengembalikan nama YAHWEH: 
Kel 20:7 melarang menggunakan nama Yahweh dengan 
sembarangan. 
Dari ayat seperti ini mereka lalu berkata: kalau digunakan dengan 
sembarangan tidak boleh, apalagi diubah secara sembarangan. 
 
Yakub Sulistyo: “firman Tuhan mengajar agar Jangan 
menyebut nama Yahweh dengan sembarangan (Kel 20:7), coba 
bapak renungkan, dipanggil sembarangan saja dilarang 
apalagi diganti dengan sembarangan!”. 
 
Gersom Ben Mose: “... (Kel 20:7). Menyebut dengan 
sembarangan saja tidak boleh apalagi mengganti dengan nama 
sesembahan bangsa lain” - ‘YAHWEH atau ALLAH’, hal 4. 
 
Tanggapan Pdt. Budi Asali: 
 
a) Yang dilarang adalah menyebut / mengucapkan secara 

sembarangan, bukan mengubah. 
 
Kel 20:7 - “Jangan menyebut nama TUHAN (YHWH), 
Allahmu, dengan sembarangan, sebab TUHAN akan 
memandang bersalah orang yang menyebut namaNya 
dengan sembarangan”. 
 

b) Memang mengubah sebetulnya juga tidak boleh, karena 
dilarang oleh banyak text Kitab Suci seperti Wah 22:18-19, dan 
sebagainya. Tetapi perubahan itu tidak dilakukan secara 
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sembarangan, karena perubahan itu didukung oleh LXX / 
Septuaginta dan Perjanjian Baru! 
 
Dalam LXX / Septuaginta, kata ‘YAHWEH’ diubah menjadi 
KURIOS, yang artinya adalah ‘Lord’ / ‘Tuhan’. Perlu diketahui 
bahwa LXX / Septuaginta sudah ada pada jaman Yesus dan 
rasul-rasul, dan digunakan oleh mereka, dan Yesus maupun 
rasul-rasul tidak pernah mengkritik pengubahan ‘YHWH’ 
menjadi ‘KURIOS’! 
 
Kalau toh kelompok Yahweh-isme ini mau menyalahkan para 
penterjemah LXX / Septuaginta ini, maka perlu diketahui 
bahwa Perjanjian Baru, pada waktu mengutip ayat-ayat 
Perjanjian Lama yang mengandung nama ‘YAHWEH’, juga 
mengubahnya menjadi KURIOS! Jadi, perubahan ini punya 
otoritas ilahi, karena Perjanjian Baru ditulis oleh orang-orang 
yang diilhami oleh Roh Kudus, sehingga menyalahkan 
Perjanjian Baru sama saja dengan menyalahkan Roh Kudus atau 
Allah sendiri! 
 
Di sini saya memberikan banyak kutipan dari ahli-ahli 
theologia, penafsir-penafsir, encyclopedia dan sebagainya. 
 
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. 
 
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. 
 
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 
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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. 
 
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): “The word for Lord is 
KURIOS. ... It has four stages of meaning. (a) It is the normal 
title of respect like the English ‘sir’, the French ‘monsieur’, 
the German ‘herr’. (b) It is the normal title of the Roman 
Emperors. (c) It is the normal title of the Greek gods, prefaced 
before the god’s name. KURIOS Serapis is Lord Serapis. 
(d) 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. ... Kata itu 
mempunyai 4 tingkatan arti. (a) Itu adalah gelar 
kehormatan yang normal seperti kata bahasa Inggris ‘sir’, 
kata Perancis ‘monsieur’, kata Jerman ‘herr’. (b) Itu adalah 
gelar normal dari Kaisar-kaisar Romawi. (c) Itu adalah 
gelar normal dari dewa-dewa Yunani, yang diletakkan 
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sebelum nama dewa tersebut. KURIOS Serapis adalah 
Tuhan Serapis. (d) 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 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. 
 
Mari kita lihat contoh-contohnya. 
 
1. Yes 61:1-2 - “(1) Roh Tuhan ALLAH (Ibrani: YHWH) 

ada padaku, oleh karena TUHAN (Ibrani: YHWH) telah 
mengurapi aku; Ia telah mengutus aku untuk 
menyampaikan kabar baik kepada orang-orang 
sengsara, dan merawat orang-orang yang remuk hati, 
untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang 
tawanan, dan kepada orang-orang yang terkurung 
kelepasan dari penjara, (2) untuk memberitakan tahun 
rahmat TUHAN (Ibrani: YHWH) dan hari pembalasan 
Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung”. 
Perhatikan bahwa dalam Yes 61:1-2 ini nama ‘Yahweh’ itu 
muncul 3x. 
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Sekarang perhatikan bagaimana Yesus mengutip text ini, 
atau bagaimana Lukas menceritakan peristiwa dimana Yesus 
mengutip ayat ini. 
Luk 4:18-19 - “(18) ‘Roh Tuhan ada padaKu, oleh sebab 
Ia telah mengurapi Aku, untuk menyampaikan kabar 
baik kepada orang-orang miskin; dan Ia telah mengutus 
Aku (19) untuk memberitakan pembebasan kepada 
orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang 
buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, 
untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah 
datang.’”. 
Terlihat dengan jelas bahwa dari 3x pemunculan nama 
‘Yahweh’ itu dalam Yes 61:1-2, untuk yang pertama Yesus 
membuangnya sama sekali, untuk yang kedua Yesus 
mengganti nama itu dengan kata ganti orang ‘Ia’, dan untuk 
yang ketiga Yesus mengganti nama itu dengan kata ‘Tuhan’ 
(Yunani: KURIOS). 
 

2. Ul 8:3 - “Jadi Ia merendahkan hatimu, membiarkan 
engkau lapar dan memberi engkau makan manna, yang 
tidak kaukenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek 
moyangmu, untuk membuat engkau mengerti, bahwa 
manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia 
hidup dari segala yang diucapkan TUHAN (Ibrani: 
YHWH)”. 
Sekarang perhatikan bagaimana Perjanjian Baru 
menceritakan bagaimana Yesus mengutip Ul 8:3 yang 
mengandung nama ‘Yahweh’ itu. 
Mat 4:4 - “Tetapi Yesus menjawab: ‘Ada tertulis: 
Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap 
firman yang keluar dari mulut Allah (Yunani: 
THEOU).’”. 
Luk 4:4 - “Jawab Yesus kepadanya: ‘Ada tertulis: 
Manusia hidup bukan dari roti saja.’”. 
Jadi, Matius menceritakan bahwa Yesus mengubah nama 
‘Yahweh’ dalam Ul 8:3 menjadi ‘Allah’ (Yunani: THEOU), 
dan Lukas membuang bagian tersebut. 
 

3. Ul 6:16 - “Janganlah kamu mencobai TUHAN (Ibrani: 
YHWH), Allahmu, seperti kamu mencobai Dia di Masa”. 
Sekarang perhatikan bagaimana Perjanjian Baru 
menceritakan bagaimana Yesus mengutip Ul 6:16 yang 
mengandung nama ‘Yahweh’ itu. 
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Mat 4:7 - “Yesus berkata kepadanya: ‘Ada pula tertulis: 
Janganlah engkau mencobai Tuhan (Yunani: KURION), 
Allahmu!’”. 
 
Luk 4:12 - “Yesus menjawabnya, kataNya: ‘Ada firman: 
Jangan engkau mencobai Tuhan (Yunani: KURION), 
Allahmu!’”. 
Jadi, baik Matius maupun Lukas menceritakan bahwa Yesus 
mengubah nama ‘Yahweh’ itu menjadi KURION (= Tuhan). 
 

4. Ul 6:13 - “Engkau harus takut akan TUHAN (Ibrani: 
YHWH), Allahmu; kepada Dia haruslah engkau 
beribadah dan demi namaNya haruslah engkau 
bersumpah”. 
Sekarang perhatikan bagaimana Perjanjian Baru 
menceritakan bagaimana Yesus mengutip Ul 6:13 yang 
mengandung nama ‘Yahweh’ itu. 
Mat 4:10 - “Maka berkatalah Yesus kepadanya: 
‘Enyahlah, Iblis! Sebab ada tertulis: Engkau harus 
menyembah Tuhan (Yunani: KURION), Allahmu, dan 
hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti!’”. 
Luk 4:8 - “Tetapi Yesus berkata kepadanya: ‘Ada 
tertulis: Engkau harus menyembah Tuhan (Yunani: 
KURION), Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah 
engkau berbakti!’”. 
Memang dalam mengutip Ul 6:13 ini Yesus tidak mengutip 
kata per kata, tetapi mengutipnya secara bebas. Tetapi yang 
jelas, kalau dalam Ul 6:13 itu ada nama ‘Yahweh’, maka 
Yesus mengganti nama tersebut dengan ‘Tuhan’ (Yunani: 
KURION). 
 

5. Maz 110:1 - “Demikianlah firman TUHAN (Ibrani: 
YHWH) kepada tuanku: ‘Duduklah di sebelah kananKu, 
sampai Kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan 
kakimu.’”. 
Sekarang perhatikan bagaimana Perjanjian Baru 
menceritakan bagaimana Yesus dan rasul-rasul mengutip 
Maz 110:1 yang mengandung nama ‘Yahweh’ itu. 
Mat 22:44 - “Tuhan (Yunani: KURIOS) telah berfirman 
kepada Tuanku: duduklah di sebelah kananKu, sampai 
musuh-musuhMu Kutaruh di bawah kakiMu”. 
Mark 12:36 - “Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus 
berkata: Tuhan (Yunani: KURIOS) telah berfirman 
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kepada Tuanku: duduklah di sebelah kananKu, sampai 
musuh-musuhMu Kutaruh di bawah kakiMu”. 
Luk 20:42-43 - “(42) Sebab Daud sendiri berkata dalam 
kitab Mazmur: Tuhan (Yunani: KURIOS) telah 
berfirman kepada Tuanku: duduklah di sebelah 
kananKu, (43) sampai Kubuat musuh-musuhMu 
menjadi tumpuan kakiMu”. 
Kis 2:34-35 - “(34) Sebab bukan Daud yang naik ke 
sorga, malahan Daud sendiri berkata: Tuhan (Yunani: 
KURIOS) telah berfirman kepada Tuanku: (35) 
Duduklah di sebelah kananKu, sampai Kubuat musuh-
musuhMu menjadi tumpuan kakiMu”. 
 

6. Ul 6:5 - “Kasihilah TUHAN (Ibrani: YHWH), Allahmu, 
dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan 
dengan segenap kekuatanmu”. 
Sekarang perhatikan bagaimana Perjanjian Baru 
menceritakan bagaimana Yesus mengutip Ul 6:5 yang 
mengandung nama ‘Yahweh’ itu. 
Mat 22:37 - “Jawab Yesus kepadanya: ‘Kasihilah Tuhan 
(Yunani: KURION), Allahmu, dengan segenap hatimu 
dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal 
budimu”. 
Mark 12:30 - “Kasihilah Tuhan (Yunani: KURION), 
Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap 
jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan 
segenap kekuatanmu”. 
Luk 10:27 - “Jawab orang itu: ‘Kasihilah Tuhan (Yunani: 
KURION), Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan 
segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan 
dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu 
manusia seperti dirimu sendiri.’”. 
 

Catatan: tak usah pusingkan perbedaan antara KURION, 
KURIOU, dan KURIOS. Itu terjadi hanya karena posisi yang 
berbeda dari kata itu dalam suatu kalimat. Setiap kata benda, 
dan bahkan nama, berubah bentuk sesuai dengan posisinya 
dalam suatu kalimat. 
 
Karena itulah maka dalam Kitab Suci Indonesia terbitan 
Lembaga Alkitab Indonesia, maupun dalam banyak versi 
bahasa Inggris, nama ‘YAHWEH / YHWH’ itu lalu dituliskan 
sebagai ‘LORD’ / ‘TUHAN’ (semua dengan huruf besar), 
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dengan tujuan untuk membedakan kata itu dari kata ‘Lord’ / 
‘Tuhan’ yang diterjemahkan dari kata Ibrani ADONAY. 
Dengan pembedaan seperti ini, kita bisa tahu yang mana yang 
berasal dari YAHWEH dan yang mana yang berasal dari 
ADONAY. 
 
Dan baik dalam Kitab Suci Indonesia maupun banyak Kitab 
Suci bahasa Inggris, kadang-kadang ada kata ‘ALLAH’ / 
‘GOD’ (semua dengan huruf besar). Ini disebabkan munculnya 
istilah bahasa Ibrani ADONAY YAHWEH. Supaya ini tidak 
menjadi ‘Tuhan TUHAN’ / ‘Lord LORD’, maka dalam hal ini 
kata YAHWEHnya diubah menjadi ‘ALLAH’ / ‘GOD’. 
Inipun didukung oleh Perjanjian Baru, karena ada ayat 
Perjanjian Baru yang mengutip ayat Perjanjian Lama, yang 
mengandung kata YAHWEH, dan dalam Perjanjian Baru lalu 
diterjemahkan ‘God’ / ‘Allah’. 
 
Tetapi terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia yang mengubah 
kata Yahweh menjadi TUHAN atau ALLAH ini dianggap salah 
oleh kelompok Yahweh-isme ini. Serangan mereka ini lucu, 
karena Lembaga Alkitab Indonesia mengikuti LXX / 
Septuaginta dan juga Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani, 
yang memang mengubah YHWH menjadi KURIOS (= Tuhan). 
 

Kesimpulan: semua argumentasi dari kelompok Yahweh-isme ini 
sudah saya hancurkan. Dan serangan balik saya yang terakhir, bahwa 
perubahan / penggantian ini mempunyai otoritas Perjanjian Baru, yang 
merupakan otoritas ilahi, sebetulnya merupakan argumentasi yang 
sangat mutlak. 
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