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2) Pauluspun mungkin tidak fasih berbahasa Yunani. 
Kristian Sugiyarto dan Teguh Hindarto mengatakan bahwa tidak 
mustahil kalau Pauluspun tidak bisa, atau tidak fasih, berbahasa 
Yunani! 
 
Kristian Sugiyarto: “Kis. 21:40 menyatakan bahwa Saulus 
berbicara dengan bahasa Ibrani, minimal mulai dari ps.22:1-
21 yang memuat pertemuan/pertobatan Saulus pada Yahshua 
(Yesus), dan hal ini diulangi lagi dengan tegas bahwa teguran 
Yahshua pun dengan bahasa Ibrani (Kis.26:14). Jadi dari 
Sorga Yahshua pun memilih berbahasa Ibrani bukannya 
Aramaik apalagi Yunani; tentulah hal ini dilakukan karena 
Saulus (juga para rasul yang lain) adalah Ibrani tulen dan 
bukan mustahil Saulus tidak fasih berbahasa Yunani. ”. 
 
Teguh Hindarto: “Saya tidak menampik bahwa Rasul Paul 
tentu saja bisa berbahasa Greek sepatah dua patah kata [Kis 
21:37-38], namun melihat latar belakang pendidikan Torah, 
latar belakang karakter bangsanya, maka disangsikan Paul 
fasih berbahasa dan menuliskan keseluruhan suratnya dalam 
bahasa Greek. Mengapa tidak mungkin jika Paul menuliskan 
suratnya dalam bahasa Ibrani kemudian ada penerjemah yang 
menuliskan dalam bahasa Greek kemudian Paul menyalinnya 
dalam bahasa Greek, sehingga dia mengatakan ‘surat ini 
kutulis dengan tanganku sendiri?’”. 
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Tanggapan Pdt. Budi Asali: 
 
a) Pada waktu membahas tentang murid-murid Yesus, kelompok 

Yahweh-isme ini mengatakan bahwa para murid itu tak bisa 
bahasa Yunani karena mereka adalah orang yang tak terpelajar. 
Sekarang, tentang Paulus, mereka tetap mengatakan bahwa ia 
tak bisa bahasa Yunani, padahal Paulus adalah orang yang 
sangat pandai, dan juga sangat terpelajar!  

 
b) Seandainya memang benar bahwa Paulus tidak bisa berbahasa 

Yunani, dan ia menuliskan suratnya dalam bahasa Ibrani, lalu 
apa artinya argumentasi ini bagi kelompok Yahweh-isme ini? 
Ini paling-paling menunjukkan bahwa surat-surat Paulus saja 
yang ada dalam bahasa Ibrani. Ini tidak membuktikan bahwa 
bagian-bagian lain dari Perjanjian Baru juga ada dalam bahasa 
Ibrani. Jadi, argumentasi ini tak punya nilai apa-apa. 

 
c) Kata-kata dari Kristian Sugiyarto yang mengatakan bahwa 

Paulus mungkin tidak fasih berbahasa Yunani itu hanya dia 
dasarkan pada: 
1. Kis 21:40 yang menunjukkan bahwa Paulus berbicara dalam 
bahasa Ibrani. 

Kis 21:40 - “Sesudah Paulus diperbolehkan oleh kepala 
pasukan, pergilah ia berdiri di tangga dan memberi 
isyarat dengan tangannya kepada rakyat itu; ketika 
suasana sudah tenang, mulailah ia berbicara kepada 
mereka dalam bahasa Ibrani, katanya”. 
Bdk. Kis 22:2 - “Ketika orang banyak itu mendengar ia 
berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah 
mereka”. 

2. Kis 26:14 yang mengatakan bahwa Yesus berbicara kepada 
Paulus dalam bahasa Ibrani. 
Kis 26:14 - “Kami semua rebah ke tanah dan aku 
mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku 
dalam bahasa Ibrani: Saulus, Saulus, mengapa engkau 
menganiaya Aku? Sukar bagimu menendang ke galah 
rangsang”. 

 
Saya menjawab argumentasi Kristian Sugiyarto ini dengan 
suatu pertanyaan: kalau ada seseorang berbicara kepada saya 
dalam bahasa Indonesia, dan kalau ada orang yang mendengar 
saya berbicara dalam bahasa Indonesia, apakah kedua hal itu 
membuktikan bahwa saya tidak bisa bahasa Inggris? 
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Saya kira dari illustrasi saya ini sudah sangat jelas bahwa 
argumentasi Kristian Sugiyarto adalah argumentasi yang sangat 
tidak berdasar. Ayat-ayat yang ia gunakan hanya membuktikan 
bahwa Paulus bisa berbahasa Ibrani, tetapi sama sekali tidak 
membuktikan bahwa ia tidak bisa berbahasa Yunani. 
 

d) Kristian Sugiyarto memotong ayat dari kontextnya. 
Dalam menggunakan Kis 21:40 dan Kis 22:2, Kristian 
Sugiyarto memotong ayat-ayat tersebut dari kontextnya. 
Dengan kata lain, ia menafsirkan ayat-ayat itu tanpa 
mempedulikan kontextnya. Untuk bisa melihat ini marilah kita 
melihat 2-3 ayat sebelum text yang digunakan oleh Kristian 
Sugiyarto. 
 
Kis 21:37-38 - “(37) Ketika Paulus hendak dibawa masuk ke 
markas, ia berkata kepada kepala pasukan itu: ‘Bolehkah 
aku mengatakan sesuatu kepadamu?’ Jawabnya: ‘Tahukah 
engkau bahasa Yunani? (38) Jadi engkau bukan orang 
Mesir itu, yang baru-baru ini menimbulkan pemberontakan 
dan melarikan empat ribu orang pengacau bersenjata ke 
padang gurun?’”. 
 
Kepala pasukan itu adalah orang Romawi, bukan orang Yahudi, 
dan karena itu tidak mungkin Paulus berbicara kepadanya 
dalam bahasa Ibrani. Dan dari kata-kata ‘Tahukah engkau 
bahasa Yunani?’ dalam Kis 21:37b itu, jelas terlihat bahwa 
pada saat itu Paulus memang berbicara kepadanya dalam bahasa 
Yunani. Itu menyebabkan dia kaget, karena dia tadinya mengira 
Paulus adalah orang Mesir (Kis 21:38). Albert Barnes 
menganggap bahwa kata-kata ‘orang Mesir’ ini berarti ‘orang 
Yahudi dari Mesir’. 
 
Albert Barnes: “‘Canst thou speak Greek?’ ... The Greek 
language was what was then almost universally spoken, and it 
is not improbable that it was the native tongue of the chief 
captain. ... The language which the Jews spoke was the Syro-
Chaldaic; and as he took Paul to be an Egyptian Jew (Acts 
21:38), he supposed, from that circumstance also, that he was 
not able to speak the Greek language” [= ‘Tahukah / bisakah 
engkau berbicara bahasa Yunani?’ ... Bahasa Yunani 
adalah bahasa yang digunakan hampir secara universal, 
dan adalah mungkin bahwa itu adalah bahasa ibu dari 
kapten kepala ini. ... Bahasa yang digunakan oleh orang-
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orang Yahudi adalah Syro-Chaldaic; dan karena tadinya ia 
mengira Paulus adalah seorang Yahudi dari Mesir (Kis 
21:38), ia menduga, dari keadaan itu juga, bahwa ia tidak 
bisa berbicara dalam bahasa Yunani]. 
 
Perhatikan bahwa text ini hanya 2-3 ayat sebelum Kis 21:40, 
yang digunakan oleh Kristian Sugiyarto di atas. Jelas bahwa 
penafsirannya memotong ayat dari kontextnya! Seandainya ia 
membaca seluruh kontext, tidak mungkin ia bisa menyimpulkan 
bahwa Kis 21:40 menunjukkan bahwa Paulus tak bisa 
berbahasa Yunani! 
 
Bahkan sebetulnya, Kis 21:40 itu sendiri, yang tahu-tahu secara 
explicit menyebutkan bahwa Paulus berbicara dalam bahasa 
Ibrani, jelas secara implicit menunjukkan bahwa tadinya ia tidak 
berbicara dalam bahasa Ibrani. Lalu dalam bahasa apa? Jelas 
dalam bahasa Yunani (Kis 21:37)! 
 
Juga pada saat dikatakan bahwa Paulus berbicara dalam bahasa 
Ibrani, boleh dikatakan semua penafsir mengatakan bahwa yang 
disebut ‘bahasa Ibrani’ pada saat itu adalah ‘bahasa Aram’ atau 
campuran Chaldee (Kasdim) dan Aram. 
 
Adam Clarke (tentang Kis 21:40): “What was called then the 
Hebrew, namely, the Chaldaeo-Syriac” (= Apa yang disebut 
bahasa Ibrani pada saat itu, artinya, Chaldee-Aram). 
Jamieson, Fausset & Brown (tentang Kis 21:40): “‘He spake 
unto them in the Hebrew tongue.’ - the Syro-Chaldaic, the 
vernacular tongue of the Palestine Jews since the captivity” (= 
‘Ia berbicara kepada mkrk dalam bahasa Ibrani’. - Aram-
Chaldee, bahasa rakyat dari orang-orang Yahudi di 
Palestina sejak pembuangan). 
Albert Barnes (tentang Kis 21:40): “‘In the Hebrew tongue.’ 
The language which was spoken by the Jews, which was then 
a mixture of the Chaldee and Syriac, called Syro-Chaldaic” (= 
‘Dalam bahasa Ibrani’. Bahasa yang digunakan oleh orang-
orang Yahudi, yang pada saat itu merupakan campuran 
dari bahasa Chaldee / Kasdim dan Aram, disebut Syro-
Chaldaic). 
Wycliffe Bible Commentary (tentang Kis 21:39-40): “When 
Paul had captured the attention of the mob, he began to speak 
to them in the native Aramaic dialect, which was the common 
Jewish language of both Palestine and western Asia” (= Pada 
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waktu Paulus telah menangkap perhatian dari orang 
banyak, ia mulai berbicara kepada mereka dalam dialek 
Aram pribumi, yang merupakan bahasa umum orang-
orang Yahudi baik di Palestina maupun Asia Barat). 
A. T. Robertson (tentang Kis 21:40): “‘In the Hebrew 
language.’ ... The Aramaean which the people in Jerusalem 
knew better than the Greek. Paul could use either tongue at 
will” (= ‘Dalam bahasa Ibrani’. ... Bahasa Aram yang 
dikenal dengan lebih baik dari pada bahasa Yunani oleh 
orang-orang di Yerusalem. Paulus bisa menggunakan 
bahasa yang manapun dari kedua bahasa itu semaunya). 
Vincent: “‘Tongue.’ DIALEKTOO. Literally, ‘dialect:’ the 
language spoken by the Palestinian Jews - a mixture of Syriac 
and Chaldaic” (= ‘Bahasa’ DIALEKTOO. Secara hurufiah, 
‘dialek’: bahasa yang digunakan oleh orang-orang Yahudi 
Palestina - suatu campuran dari Aram dan Chaldee / 
Kasdim). 
 

e) Bahwa Paulus bisa berbahasa Yunani, terbukti dari banyak 
hal, seperti: 

 
1. Paulus berasal dari kota yang bernama Tarsus (Kis 9:11  
21:39  22:3). 

Kis 9:11 - “Firman Tuhan: ‘Mari, pergilah ke jalan yang 
bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas 
seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang 
berdoa”. 
Kis 21:39 - “Paulus menjawab: ‘Aku adalah orang 
Yahudi, dari Tarsus, warga dari kota yang terkenal di 
Kilikia; aku minta, supaya aku diperbolehkan berbicara 
kepada orang banyak itu.’”. 
Kis 22:3 - “‘Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di 
tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini; dididik 
dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum 
nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang 
giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada 
waktu ini”. 
 
Dimana dan bagaimana kota Tarsus itu, dan khususnya 
bahasa apa yang digunakan di sana? 
 
Gary Mink (internet): “He was born in Tarsus, a city in the 
Roman province of Cilicia. Cilicia was part of Asia, which 
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had been conquered by Alexander the Great about 300 
years before Paul was born. The whole area was 
thoroughly Greek, both in culture and in language. The 
Romans took control of it about 100 B.C. Paul was born a 
Roman citizen and probably knew Greek from childhood. 
Regardless of when he learned it, he was fluent in it” (= Ia 
dilahirkan di Tarsus, suatu kota di propinsi Romawi dari 
Kilikia. Kilikia adalah bagian dari Asia, yang telah 
dtaklukkan oleh Alexander yang Agung sekitar 300 
tahun sebelum Paulus dilahirkan. Seluruh daerah itu 
sepenuhnya bersifat Yunani, baik dalam kebudayaan 
maupun bahasa. Orang-orang Romawi menguasainya 
pada sekitar tahun 100 SM. Paulus dilahirkan sebagai 
seorang warga negara Romawi dan mungkin mengenal 
bahasa Yunani sejak masa kanak-kanak. Tak peduli 
kapan ia mempelajarinya, ia fasih dalam bahasa itu). 
 
 
Nelson’s Bible Dictionary: “TARSUS ... the birthplace of 
the apostle Paul (Acts 21:39, 22:3), formerly known as 
Saul of Tarsus (Acts 9:11). Tarsus was the chief city of 
CILICIA, a province of southeast Asia Minor (modern 
Turkey; ...). ... During the Seleucid period, however, 
Tarsus became a free city (about 170 B. C.), and was open 
to Greek culture and education. By the time of the Romans, 
Tarsus competed with ATHENS and ALEXANDRIA as the 
learning center of the world” [= TARSUS ... tempat 
kelahiran dari rasul Paulus (Kis 21:39, 22:3), yang 
sebelumnya dikenal sebagai Saulus dari Tarsus (Kis 
9:11). Tarsus adalah kota utama dari Kilikia, sebuah 
propinsi dari Asia Kecil sebelah tenggara (pada jaman 
modern itu adalah Turki; ...). ... Tetapi selama masa 
Seleucid, Tarsus menjadi suatu kota yang bebas (sekitar 
tahun 170 SM), dan terbuka bagi kebudayaan dan 
pendidikan Yunani. Pada jaman Romawi, Tarsus 
bersaing dengan Athena dan Alexandria sebagai pusat 
pendidikan dunia]. 
   
The International Standard Bible Encyclopedia: “TARSUS. 
1. Situation: The chief city of Cilicia, the southeastern 
portion of Asia Minor. ... 4. Tarsus under Greek Sway: 
Alexander’s overthrow of the Persian power brought about 
a strong Hellenic reaction in Southeastern Asia Minor and 
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must have strengthened the Greek element in Tarsus, but 
more than a century and a half were to elapse before the 
city attained that civic autonomy which was the ideal and 
the boast of the Greek polis. ... From this time Tarsus is a 
city of Hellenic constitution, and its coins no longer bear 
Aramaic but Greek legends” (= TARSUS. 1. Situasi: Kota 
utama dari Kilikia, bagian tenggara dari Asia Kecil. ... 4. 
Tarsus dibawah kekuasaan Yunani: penggulingan 
Alexander terhadap kekuasaan Persia menimbulkan 
reaksi yang bersifat Yunani yang kuat di Asia Kecil 
Tenggara dan pasti telah menguatkan elemen Yunani di 
Tarsus, tetapi setelah lewat 1 ½ abad lebih barulah kota 
itu mencapai otonomi kota yang merupakan sesuatu 
yang ideal dan membanggakan dari kota Yunani itu. ... 
Sejak saat ini Tarsus adalah suatu kota dengan undang-
undang Yunani, dan mata uang logamnya tidak lagi 
memuat tokoh-tokoh Aramaik tetapi Yunani). 
 
The International Standard Bible Encyclopedia: “PAUL, 
THE APOSTLE, PART IV-1. 1. The City of Tarsus: 
Geography plays an important part in any life. ... Paul 
grew up in a great city and spent his life in the great cities 
of the Roman empire. ... He was not merely a resident, but 
a ‘citizen’ of this distinguished city. This fact shows that 
Paul’s family had not just emigrated from Judaea to 
Tarsus a few years before his birth, but had been planted in 
Tarsus as part of a colony with full municipal rights 
(Ramsay, St. Paul the Traveller, 31 f). Tarsus was the 
capital of Cilicia, then a part of the province of Syria, ... 
Ramsay (ib, 117 ff) from Gen 10:4 f holds that the early 
inhabitants were Greeks mingled with Orientals. East and 
West flowed together here. It was a Roman town also with 
a Jewish colony (ibid., 169 ff), constituting a city tribe to 
which Paul’s family belonged. So then Tarsus was a typical 
city of the Greek-Roman civilization” [= PAULUS, SANG 
RASUL, BAGIAN IV-1. 1. Kota Tarsus: Geography 
mempunyai peranan penting dalam kehidupan siapapun. 
... Paulus bertumbuh menjadi dewasa di sebuah kota 
besar dan menghabiskan hidupnya di kota-kota besar 
dari kekaisaran Romawi. ... Ia bukanlah semata-mata 
seorang penduduk, tetapi seorang ‘warga negara’ dari 
kota yang terkenal / terkemuka ini. Fakta ini 
menunjukkan bahwa keluarga Paulus bukan hanya 
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beremigrasi dari Yudea ke Tarsus beberapa tahun 
sebelum kelahirannya, tetapi telah ‘tertanam’ di Tarsus 
sebagai suatu bagian dari sebuah koloni dengan hak-hak 
penuh berkenaan dengan kota itu (Ramsay, St. Paul the 
Traveller, 31-dst). Tarsus adalah ibukota dari Kilikia, 
yang pada saat itu merupakan bagian dari suatu 
propinsi dari Syria, ... Ramsay (ib, 117-dst) dari Kej 
10:4-dst mempercayai bahwa penduduk mula-mulanya 
adalah orang-orang Yunani bercampur dengan orang-
orang Timur. Timur dan Barat mengalir bersama-sama 
di sini. Itu juga merupakan suatu kota Romawi dengan 
suatu koloni Yahudi (ibid., 169-dst), membentuk sebuah 
suku kota dalam mana keluarga Paulus termasuk. Jadi, 
Tarsus adalah suatu kota khas dari kebudayaan Yunani-
Romawi]. 
 
Encyclopedia Britannica 2007 (dengan topik ‘Paul, the 
apostle, saint’): “In the time of Paul, Tarsus, the home of 
famous Stoic philosophers, was on the main trade route 
between East and West. Like many of the Jews there Paul 
inherited Roman citizenship, probably granted by the 
Romans as a reward for mercenary service in the previous 
century. This fact explains his two names. He used his 
Jewish name, Saul, within the Jewish community and his 
Roman surname, Paul, when speaking Greek. Though he 
had a strict Jewish upbringing, he also grew up with a 
good command of idiomatic Greek and the experience of a 
cosmopolitan city, which fitted him for his special vocation 
to bring the gospel to the Gentiles (non-Jews)” [= Pada 
jaman Paulus, Tarsus, tempat tinggal dari ahli-ahli 
filsafat Stoa yang terkenal, ada di route / jalan 
perdagangan utama antara Timur dan Barat. Seperti 
banyak orang-orang Yahudi di sana Paulus mewarisi 
kewarga-negaraan Romawi, mungkin diberikan oleh 
orang-orang Romawi sebagai suatu upah untuk 
pelayanan perdagangan dalam abad sebelumnya. Fakta 
ini menjelaskan namanya yang ada dua. Ia 
menggunakan nama Yahudinya, Saul(us), dalam 
masyarakat Yahudi, dan nama julukan Romawinya, 
Paul(us), pada waktu berbicara Yunani. Sekalipun ia 
mendapatkan didikan Yahudi yang ketat, ia juga 
bertumbuh menjadi dewasa dengan suatu pimpinan 
yang baik tentang ungkapan Yunani dan pengalaman 
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dari suatu kota internasional, yang menyesuaikannya 
untuk pekerjaan khususnya untuk membawa Injil 
kepada orang-orang non Yahudi]. 
 
Jadi, asal usul Paulus dari kota yang bernama Tarsus, yang 
bukan terletak di Palestina / Kanaan, tetapi di Kilikia 
(Kis 21:39  22:3), dan dipenuhi oleh kebudayaan Yunani. 
Lalu mungkinkah ia ternyata tidak bisa berbahasa Yunani? 
 

2. Paulus adalah rasul bagi orang-orang non Yahudi. 
Kis 9:15 - “Tetapi firman Tuhan kepadanya: ‘Pergilah, 
sebab orang ini adalah alat pilihan bagiKu untuk 
memberitakan namaKu kepada bangsa-bangsa lain serta 
raja-raja dan orang-orang Israel”. 
Kis 22:21 - “Tetapi kata Tuhan kepadaku: Pergilah, 
sebab Aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada 
bangsa-bangsa lain.’”. 
Gal 1:16 - “berkenan menyatakan AnakNya di dalam 
aku, supaya aku memberitakan Dia di antara bangsa-
bangsa bukan Yahudi, maka sesaatpun aku tidak minta 
pertimbangan kepada manusia”. 
Gal 2:7-9 - “(7) Tetapi sebaliknya, setelah mereka 
melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan 
pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama 
seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat (8) - 
karena Ia yang telah memberikan kekuatan kepada 
Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, 
Ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku 
untuk orang-orang yang tidak bersunat. (9) Dan setelah 
melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, 
maka Yakobus, Kefas dan Yohanes, yang dipandang 
sebagai sokoguru jemaat, berjabat tangan dengan aku 
dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, 
supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak 
bersunat dan mereka kepada orang-orang yang 
bersunat”. 
 
Mengingat bahwa Yunani merupakan bahasa ‘seluruh dunia’ 
pada saat itu (mungkin seperti bahasa Inggris pada jaman 
ini), maka kalau Paulus dijadikan rasul orang-orang non 
Yahudi, adalah tidak masuk akal kalau ia tidak bisa bahasa 
Yunani! 
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3. Paulus banyak memberitakan Injil dan mempertobatkan 
orang-orang non Yahudi / orang Yunani. 
Bandingkan dengan ayat-ayat di bawah ini: 
• Kis 9:28-29 - “(28) Dan Saulus tetap bersama-sama 

dengan mereka di Yerusalem, dan dengan keberanian 
mengajar dalam nama Tuhan. (29) Ia juga berbicara 
dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang 
berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha 
membunuh dia”. 

• Kis 14:1 - “Di Ikoniumpun kedua rasul itu (Paulus dan 
Barnabas) masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, lalu 
mengajar sedemikian rupa, sehingga sejumlah besar 
orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya”. 

• Kis 17:4,12 - “(4) Beberapa orang dari mereka 
menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan 
Paulus dan Silas dan juga sejumlah besar orang 
Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit 
perempuan-perempuan terkemuka. ... (12) Banyak di 
antara mereka yang menjadi percaya; juga tidak 
sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka 
dan laki-laki Yunani”. 

• Kis 18:4 - “Dan setiap hari Sabat Paulus berbicara 
dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan 
orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani”. 

• Kis 19:8-10 - “(8) Selama tiga bulan Paulus 
mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar 
dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha 
meyakinkan mereka tentang Kerajaan Allah. (9) 
Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. 
Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat 
Jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu 
Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan 
murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari 
berbicara di ruang kuliah Tiranus. (10) Hal ini 
dilakukannya dua tahun lamanya, sehingga semua 
penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang 
Yahudi maupun orang Yunani”. 

• Kis 20:2,3,21 - “(2) Ia menjelajah daerah itu dan 
dengan banyak nasihat menguatkan hati saudara-
saudara di situ. Lalu tibalah ia di tanah Yunani. (3) 
Sesudah tiga bulan lamanya tinggal di situ ia hendak 
berlayar ke Siria. Tetapi pada waktu itu orang-orang 
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Yahudi bermaksud membunuh dia. Karena itu ia 
memutuskan untuk kembali melalui Makedonia. ... 
(21) aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang 
Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka 
bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan 
kita, Yesus Kristus”. 

 
Kalau Paulus tidak bisa berbahasa Yunani, lalu dengan 
bahasa apa ia memberitakan Injil kepada orang-orang 
Yahudi yang berbicara bahasa Yunani, ataupun kepada 
orang-orang non Yahudi / orang-orang Yunani itu? Dengan 
bahasa Roh? 
 

4. Paulus berkhotbah di Atena, Yunani. 
Kis 17:16-34 - “(16) Sementara Paulus menantikan 
mereka di Atena, sangat sedih hatinya karena ia melihat, 
bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. 
(17) Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran 
dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut 
akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang 
yang dijumpainya di situ. (18) Dan juga beberapa ahli 
pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab 
dengan dia dan ada yang berkata: ‘Apakah yang hendak 
dikatakan si peleter ini?’ Tetapi yang lain berkata: 
‘Rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa 
asing.’ Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan 
tentang kebangkitanNya. (19) Lalu mereka 
membawanya menghadap sidang Areopagus dan 
mengatakan: ‘Bolehkah kami tahu ajaran baru mana 
yang kauajarkan ini? (20) Sebab engkau 
memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang 
aneh. Karena itu kami ingin tahu, apakah artinya semua 
itu.’ (21) Adapun orang-orang Atena dan orang-orang 
asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk 
sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala 
sesuatu yang baru. (22) Paulus pergi berdiri di atas 
Areopagus dan berkata: ‘Hai orang-orang Atena, aku 
lihat, bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah 
kepada dewa-dewa. (23) Sebab ketika aku berjalan-jalan 
di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, 
aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan: 
Kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu 
sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan 
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kepada kamu. (24) Allah yang telah menjadikan bumi 
dan segala isinya, Ia, yang adalah Tuhan atas langit dan 
bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan 
manusia, (25) dan juga tidak dilayani oleh tangan 
manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena 
Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala 
sesuatu kepada semua orang. (26) Dari satu orang saja Ia 
telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia 
untuk mendiami seluruh muka bumi dan Ia telah 
menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas 
kediaman mereka, (27) supaya mereka mencari Dia dan 
mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, 
walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. (28) 
Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, 
seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-
pujanggamu: Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. 
(29) Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak 
boleh berpikir, bahwa keadaan ilahi sama seperti emas 
atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian 
manusia. (30) Dengan tidak memandang lagi zaman 
kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada 
manusia, bahwa di mana-mana semua mereka harus 
bertobat. (31) Karena Ia telah menetapkan suatu hari, 
pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi 
dunia oleh seorang yang telah ditentukanNya, sesudah Ia 
memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang 
hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang 
mati.’ (32) Ketika mereka mendengar tentang 
kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek, dan 
yang lain berkata: ‘Lain kali saja kami mendengar 
engkau berbicara tentang hal itu.’ (33) Lalu Paulus pergi 
meninggalkan mereka. (34) Tetapi beberapa orang laki-
laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi 
percaya, di antaranya juga Dionisius, anggota majelis 
Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, 
dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan 
mereka”. 
 
Dalam Kis 17:16-34 ini Paulus berada di Atena, suatu kota 
di Yunani. Dalam ay 17 dikatakan bahwa ia memberitakan 
Injil kepada: 
• orang-orang Yahudi di kota itu. 
• ‘orang-orang yang takut akan Allah’. 
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NASB: ‘God fearing Gentiles’ (= orang-orang non 
Yahudi yang takut akan Allah). 
NIV: ‘God fearing Greeks’ (= orang-orang Yunani yang 
takut akan Allah). 

• orang-orang di pasar. 
Dalam kelompok heterogen seperti itu, mungkinkah ia 
berkhotbah / memberitakan Injil dalam bahasa Ibrani? 
Jangankan orang-orang Yunaninya, orang-orang 
Yahudinyapun belum tentu mengerti bahasa Ibrani, 
mengingat mereka sudah tinggal di Yunani. 
 
Setelah itu, khususnya mulai ay 22, ia berkhotbah / 
memberitakan Injil kepada para penyembah dari ‘Allah 
yang tidak dikenal’, yang jelas tidak mungkin adalah 
orang-orang Yahudi, dan pasti adalah orang-orang Yunani. 
Dengan bahasa apa ia memberitakan Injil, kalau bukan 
dalam bahasa Yunani? 
 

5. Paulus memberitakan Injil dalam penjara kepada tentara-
tentara Romawi. 
Fil 1:12-13 - “(12) Aku menghendaki, saudara-saudara, 
supaya kamu tahu, bahwa apa yang terjadi atasku ini 
justru telah menyebabkan kemajuan Injil, (13) sehingga 
telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain, 
bahwa aku dipenjarakan karena Kristus”. 
Kis 16:27-32 - “(27) Ketika kepala penjara itu terjaga 
dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, 
ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, 
karena ia menyangka, bahwa orang-orang hukuman itu 
telah melarikan diri. (28) Tetapi Paulus berseru dengan 
suara nyaring, katanya: ‘Jangan celakakan dirimu, 
sebab kami semuanya masih ada di sini!’ (29) Kepala 
penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari 
masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan 
Paulus dan Silas. (30) Ia mengantar mereka ke luar, 
sambil berkata: ‘Tuan-tuan, apakah yang harus aku 
perbuat, supaya aku selamat?’ (31) Jawab mereka: 
‘Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau 
akan selamat, engkau dan seisi rumahmu.’ (32) Lalu 
mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan 
kepada semua orang yang ada di rumahnya”. 
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Ini hanyalah sedikit contoh dari banyak kasus dimana Paulus 
berbicara kepada orang-orang non Yahudi. Bagaimana ia 
melakukan semua itu kalau ia tidak bisa berbahasa Yunani? 
 

6. Dalam Kis 26, Paulus memberikan pembelaan dan sekaligus 
kesaksian di hadapan Agrippa, Festus, dan banyak orang-
orang lain, yang semuanya jelas bukan orang-orang Yahudi. 
Karena itu, tidak mungkin ia menggunakan bahasa Ibrani. Ia 
pasti berbicara dalam bahasa Yunani. 
 
Kis 26:1-29 - “(1) Kata Agripa kepada Paulus: ‘Engkau 
diberi kesempatan untuk membela diri.’ Paulus memberi 
isyarat dengan tangannya, lalu memberi pembelaannya 
seperti berikut: (2) ‘Ya raja Agripa, aku merasa 
berbahagia, karena pada hari ini aku diperkenankan 
untuk memberi pertanggungan jawab di hadapanmu 
terhadap segala tuduhan yang diajukan orang-orang 
Yahudi terhadap diriku, (3) terutama karena engkau 
tahu benar-benar adat istiadat dan persoalan orang 
Yahudi. Sebab itu aku minta kepadamu, supaya engkau 
mendengarkan aku dengan sabar. (4) Semua orang 
Yahudi mengetahui jalan hidupku sejak masa mudaku, 
sebab dari semula aku hidup di tengah-tengah bangsaku 
di Yerusalem. (5) Sudah lama mereka mengenal aku dan 
sekiranya mereka mau, mereka dapat memberi 
kesaksian, bahwa aku telah hidup sebagai seorang Farisi 
menurut mazhab yang paling keras dalam agama kita. 
(6) Dan sekarang aku harus menghadap pengadilan oleh 
sebab aku mengharapkan kegenapan janji, yang 
diberikan Allah kepada nenek moyang kita, (7) dan yang 
dinantikan oleh kedua belas suku kita, sementara 
mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan 
tekun. Dan karena pengharapan itulah, ya raja Agripa, 
aku dituduh orang-orang Yahudi. (8) Mengapa kamu 
menganggap mustahil, bahwa Allah membangkitkan 
orang mati? (9) Bagaimanapun juga, aku sendiri pernah 
menyangka, bahwa aku harus keras bertindak 
menentang nama Yesus dari Nazaret. (10) Hal itu 
kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah 
memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara, 
setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, 
tetapi aku juga setuju, jika mereka dihukum mati. (11) 
Dalam rumah-rumah ibadat aku sering menyiksa 
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mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya 
dan dalam amarah yang meluap-luap aku mengejar 
mereka, bahkan sampai ke kota-kota asing.’ (12) ‘Dan 
dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa 
penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam 
perjalanan ke Damsyik, (13) tiba-tiba, ya raja Agripa, 
pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu 
cahaya yang lebih terang dari pada cahaya matahari, 
turun dari langit meliputi aku dan teman-teman 
seperjalananku. (14) Kami semua rebah ke tanah dan 
aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku 
dalam bahasa Ibrani: Saulus, Saulus, mengapa engkau 
menganiaya Aku? Sukar bagimu menendang ke galah 
rangsang. (15) Tetapi aku menjawab: Siapa Engkau, 
Tuhan? Kata Tuhan: Akulah Yesus, yang kauaniaya itu. 
(16) Tetapi sekarang, bangunlah dan berdirilah. Aku 
menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan 
engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu 
yang telah kaulihat dari padaKu dan tentang apa yang 
akan Kuperlihatkan kepadamu nanti. (17) Aku akan 
mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-
bangsa lain. Dan Aku akan mengutus engkau kepada 
mereka, (18) untuk membuka mata mereka, supaya 
mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari 
kuasa Iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman 
mereka kepadaKu memperoleh pengampunan dosa dan 
mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk 
orang-orang yang dikuduskan. (19) Sebab itu, ya raja 
Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak 
pernah aku tidak taat. (20) Tetapi mula-mula aku 
memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, 
di Yerusalem dan di seluruh tanah Yudea, dan juga 
kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus 
bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan 
pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. 
(21) Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku 
di Bait Allah, dan mencoba membunuh aku. (22) Tetapi 
oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai 
sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang 
kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan 
itu tidak lain dari pada yang sebelumnya telah 
diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa, (23) 
yaitu, bahwa Mesias harus menderita sengsara dan 
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bahwa Ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari 
antara orang mati, dan bahwa Ia akan memberitakan 
terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa 
lain.’ (24) Sementara Paulus mengemukakan semuanya 
itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya, 
berkatalah Festus dengan suara keras: ‘Engkau gila, 
Paulus! Ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila.’ 
(25) Tetapi Paulus menjawab: ‘Aku tidak gila, Festus 
yang mulia! Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran 
yang sehat! (26) Raja juga tahu tentang segala perkara 
ini, sebab itu aku berani berbicara terus terang 
kepadanya. Aku yakin, bahwa tidak ada sesuatupun dari 
semuanya ini yang belum didengarnya, karena perkara 
ini tidak terjadi di tempat yang terpencil. (27) 
Percayakah engkau, raja Agripa, kepada para nabi? 
Aku tahu, bahwa engkau percaya kepada mereka.’ (28) 
Jawab Agripa: ‘Hampir-hampir saja kauyakinkan aku 
menjadi orang Kristen!’ (29) Kata Paulus: ‘Aku mau 
berdoa kepada Allah, supaya segera atau lama-kelamaan 
bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang 
hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku 
menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu 
ini.’”. 
 

7. Surat-surat Paulus ditujukan kepada gereja-gereja dari kota-
kota non Yahudi (Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, 
Kolose, Tesalonika) dan juga kepada pribadi-pribadi non 
Yahudi, seperti Timotius, Titus, dan Filemon. Timotius 
adalah setengah Yahudi (Kis 16:1-3); Titus adalah seorang 
Yunani (Gal 2:3); Filemon juga adalah orang Yunani, karena 
namanya adalah nama Yunani, artinya ‘a friend’ (= seorang 
teman). 
Adalah lucu kalau ia menulis surat kepada orang-orang non 
Yahudi ini dalam bahasa Ibrani! Ia pasti bisa berbahasa 
Yunani, dan ia pasti menulis surat-suratnya dalam bahasa 
Yunani. 
 

f) Kata-kata F. F. Bruce tentang Paulus. 
F. F. Bruce: “With his return to ‘THE REGIONS OF SYRIA 
AND CILICIA’ Paul was irrevocably committed to the 
Hellenistic world. ... Judea, and even Jerusalem, formed part 
of the Hellenistic world. Greek was spoken alongside Aramaic 
(and possibly Hebrew) in the holy city itself and, as we have 
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seen, Hellenistic Jews had their synagogues there in which the 
scriptures were read and worship was conducted in Greek. 
The pagan influences of Hellenism were kept at bay from the 
circle in which Paul received his education, but even the sages 
knew Greek and were capable of giving their pupils 
prophylactic courses in Greek languange and culture. Simeon 
the son of Gamaliel is said to have had many pupils who 
studied ‘the wisdom of the Greeks’ alongside as many others 
who studied the Torah, and it need not be doubted that 
Gamaliel the elder also had such pupils. It is quite probable 
that Paul acquired the rudiments of Greek in Gamaliel’s 
school. But from his return to Tarsus throughout the rest of 
his active life he was exposed to the Greek way of life in one 
city after another, for he no longer led a cloistered existence, 
but lived for the most part as a Gentile among Gentiles in 
order to win Gentiles for the gospel. The knowledge of Greek 
literature and thought that his letters attest was part of the 
common stock of educated people in the Hellenistic world of 
that day; it bespeaks no formal instruction received from 
Greek teachers” [= Dengan kembalinya ia ke ‘DAERAH 
SYRIA DAN KILIKIA’ Paulus secara tak bisa dibatalkan 
telah mengikatkan dirinya pada dunia Yunani. ... Yudea, 
dan bahkan Yerusalem, membentuk bagian dari dunia yang 
dipengaruhi oleh kebudayaan dan bahasa Yunani. Yunani 
digunakan sebagai bahasa percakapan bersama-sama 
dengan Aram (dan mungkin Ibrani) di kota kudus itu 
sendiri, dan seperti yang telah kita lihat, orang-orang 
Yahudi yang dipengaruhi oleh kebudayaan dan bahasa 
Yunani, mempunyai sinagog-sinagog di sana, dimana Kitab 
Suci dibacakan dan ibadah diadakan dalam bahasa Yunani. 
Pengaruh-pengaruh kafir dari pengaruh kebudayaan dan 
bahasa Yunani dipertahankan dari lingkungan dimana 
Paulus menerima pendidikannya, tetapi bahkan guru-guru / 
orang-orang bijak mengerti bahasa Yunani dan bisa 
memberikan murid-murid mereka pelajaran pencegahan / 
perlindungan dalam bahasa dan kebudayaan Yunani. 
Simeon anak dari Gamaliel dikatakan mempunyai banyak 
murid yang belajar ‘hikmat dari orang-orang Yunani’ 
bersama-sama dengan banyak orang-orang lain yang 
mempelajari Taurat, dan tidak perlu diragukan bahwa 
Gamaliel yang lebih tua juga mempunyai murid-murid 
seperti itu. Adalah cukup memungkinkan bahwa Paulus 
menerima dasar-dasar dari bahasa Yunani di sekolah 
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Gamaliel. Tetapi dari kembalinya ia ke Tarsus dalam 
sepanjang sisa kehidupan aktifnya ia terbuka terhadap 
gaya hidup Yunani dari satu kota ke kota lain, karena ia 
tidak lagi menjalani kehidupan yang menyendiri, tetapi 
hidup pada umumnya sebagai seorang non Yahudi di 
antara orang-orang non Yahudi untuk memenangkan 
orang-orang non Yahudi bagi Injil. Pengetahuan tentang 
literatur dan pemikiran Yunani yang ditunjukkan oleh 
surat-suratnya merupakan bagian dari kelompok umum 
dari orang-orang berpendidikan dalam dunia Yunani pada 
jaman itu; itu memperlihatkan pendidikan tidak formal 
yang diterima dari guru-guru Yunani] - ‘Paul Apostle of the 
Heart Set Free’, hal 126-127. 
Catatan: 
• Kata-kata di bagian awal dari kutipan ini diambil dari 

Gal 1:21 - “Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Siria 
dan Kilikia”. Ini menunjukkan bahwa setelah pertobatannya 
Paulus kembali ke Kilikia, dimana terletak kota Tarsus, kota 
kelahirannya. 

• Kata-kata di bagian akhir dari kutipan di atas (yang saya beri 
garis bawah ganda) mengacu pada kata-kata Paulus dalam 
1Kor 9:19-22 - “(19) Sungguhpun aku bebas terhadap 
semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua 
orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak 
mungkin orang. (20) Demikianlah bagi orang Yahudi 
aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku 
memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang 
yang hidup di bawah hukum Taurat aku menjadi seperti 
orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun 
aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya 
aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah 
hukum Taurat. (21) Bagi orang-orang yang tidak hidup 
di bawah hukum Taurat aku menjadi seperti orang yang 
tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku 
tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di 
bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan 
mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. (22) 
Bagi orang-orang yang lemah aku menjadi seperti orang 
yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka 
yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-
galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan 
beberapa orang dari antara mereka”. 
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3) Kesaksian bapa-bapa gereja. 
 
Teguh Hindarto: “Namun mengapa kita hanya mengenal Kitab 
Perjanjian Baru dalam bahasa Greek atau Yunani? Menurut 
para ahli, jumlah naskah dan manuskrip kuno Kitab Yunani, 
ada sekitar 5000-an yang terdiri dari berbagai abad yang 
berbeda. Jika memang benar Yahshua dan para rasul 
berbahasa Ibrani, mengapa Kitab Perjanjian Baru menuliskan 
ajaran Yahshua dan para rasul dalam bahasa Greek/Yunani? 
Pada mulanya, naskah-naskah ajaran Yahshua dituliskan 
dalam bahasa Ibrani, kemudian berkembang dan 
diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Menurut kesaksian 
Epiphanius [350 Ms] yang mengutip perkataan Papias [150-
170] yang hidup tidak lama setelah zaman para rasul, 
mengatakan: ‘Matius menyusun perkataan-perkataan tersebut 
dalam dialek Ibrani dan orang lain menerjemahkannya 
semampu mereka’. Apa arti pernyataan di atas? Bahwa para 
rasul pada mulanya menuliskan perkataan dan ajaran 
Yahshua dalam bahasa Ibrani, kemudian untuk kepentingan 
pemberitaan “Besorah” [Kabar Baik], maka kitab itu 
diterjemahkan dalam bahasa Yunani”. 
 
Kristian Sugiyarto: “Para Bapak Gereja yang dimaksud 
biasanya menunjuk pada para pemimpin gereja primitif 
hingga konsili Nicea sekitar 325 AD. Kesaksian ini tentu sangat 
penting mengingat masanya sangat dekat abad awal Kristen, 
yang jelas-jelas kontradiksi dengan teori Aramaik. Berikut 
saya sajikan kutipan para Bapak Gereja dalam bahasa Inggris 
lengkap dengan alamat referensi langsung dengan maksud 
menghindari kemungkinan terjadinya ‘pemelintiran’ dalam 
menerjemahkannya. 
 
(a) Papias, Uskup Hierapolis-Asia Kecil (pertengahan abad 2 

AD) menyatakan perihal keaslian Injil Ibrani sebagai 
berikut: “Matius mengumpulkan bersama ucapan (Tuhan / 
Yesus) dalam bahasa Ibrani, dan masing-masing 
menginterpretasikan sebaik mungkin. ……yang didapat 
dalam Injil menurut Ibrani” 
[This is what is related by Papias regarding Mark; but with 
regard to Matthew he has made the following statements]: 
Matthew put together the oracles [of the Lord] in the Hebrew 
language, and each one interpreted them as best he could. 
[The same person uses proofs from the First Epistle of John, 
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and from the Epistle of Peter in like manner. And he also 
gives another story of a woman who was accused of many sins 
before the Lord, which is to be found in the Gospel according 
to the Hebrews.] 
Fragments of Papias, Fragment VI, 25-26 (Quoted by 
Eusebius) 
www.ccel.org/fathers2/...539_605327 
 

(b) Irenaeus 
‘Matius juga mewartakan Injil tertulis bagi orang-orang 
Ibrani dalam dialek mereka’. 
Matthew also issued a written Gospel among the Hebrews in 
their own dialect, while Peter and Paul were preaching at 
Rome, and laying the foundations of the Church. After their 
departure, Mark, the disciple and interpreter of Peter, did also 
hand down to us in writing what had been preached by Peter. 
Luke also, the companion of Paul, recorded in a book the 
Gospel preached by him. Afterwards, John, the disciple of the 
Lord, who also had leaned upon His breast, did himself 
publish a Gospel during his residence at Ephesus in Asia. 
Irenaeus, Against Heresies, Book III, Chapter I: 3 (This 
Quote is also found in Eusebius, Ecclesiastical History, Book 
V, Chapter VIII); 
www.ccel.org/fathers2/...04_1939792 
 
‘Sebab Matius, yang pertama kali telah mengajar kepada 
para Ibrani, ketika ia akan meninggalkan mereka, berjanji 
menulis Injilnya dalam bahasa aslinya’ 
For Matthew, who had at first preached to the Hebrews, when 
he was about to go to other peoples, committed his Gospel to 
writing in his native tongue, and thus compensated those 
whom he was obliged to leave for the loss of his presence. And 
when Mark and Luke had already published their Gospels, 
they say that John, who had employed all his time in 
proclaiming the Gospel orally, finally proceeded to write for 
the following reason. The three Gospels already mentioned 
having come into the hands of all and into his own too, they 
say that he accepted them and bore witness to their 
truthfulness; but that there was lacking in them an account of 
the deeds done by Christ at the beginning of his ministry.201 
Chapter XXIV. The Order of the Gospels. 
www.ccel.org/fathers2/...883_861253 
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(c) Eusebius 
Eusebius, Ecclesiastical History, Book III, Chapter XXIV, § 
6 ; 
‘ ……… Dilaporkan bahwa orang-orang di sana (India) 
yang mengetahui Kristus, ia (Panaenus) mendapatkan Injil 
menurut Matius, ……………, dan meninggalkan tulisan 
Matius dalam bahasa Ibrani bersama mereka.’ 
Pantaenus was one of these, and is said to have gone to India. 
It is reported that among persons there who knew of Christ, he 
found the Gospel according to Matthew, which had 
anticipated his own arrival. For Bartholomew, one of the 
apostles, had preached to them, and left with them the writing 
of Matthew in the Hebrew language, which they had 
preserved till that time. 
www.ccel.org/fathers2/...43_1408041 
Eusebius, Ecclesiastical History, Book V, Chapter X, § 3: 
160. 
‘Dari keempat Injil, …….., saya belajar menurut tradisi 
bahwa yang pertama ditulis oleh Matius, seorang pencetak 
sekali, …….., dan ini dipersiapkan untuk para orang yang 
bertobat dari Judais, dan dicetak dalam bahasa Ibrani’ 
‘Among the four Gospels,213 which are the only indisputable 
ones in the Church of God under heaven, I have learned by 
tradition that the first was written by Matthew, who was once 
a publican, but afterwards an apostle of Jesus Christ, and it 
was prepared for the converts from Judaism, and published in 
the Hebrew language.214 
 
www.ccel.org/fathers2/...83_1835008 
Eusebius, Ecclesiastical History, Book VI, Chapter XXV, § 4 
(quoting Origen) 
‘Matius menyusun Injil Kristus pertama kali dicetak di 
Yudea dalam (bahasa) Ibrani, ………., tetapi kemudian 
diterjemahkan ke dalam (bahasa) Yunani meskipun oleh 
pengarang yang tidak diketahui. (Injil) Ibrani itu sendiri 
telah dipelihara hingga kini di …….., Saya juga telah 
mendapat kesempatan memiliki bagian yang dilukiskan 
kepada saya………. . Dalam hal ini dicatat bahwa di mana 
saja penginjil itu, apakah bertanggung jawab sebagai 
dirinya sendiri atau sebagai utusan Tuhan (Y’Shua) 
Juruselamat mengacu kesaksian dari Perjanjian Lama, ia 
tidak mengikuti otoritas dari para penterjemah 
Septuaginta, melainkan Ibrani (Tenakh).’ 
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Matthew, also called Levi, apostle and aforetimes publican, 
composed a gospel of Christ at first published in Judea in 
Hebrew for the sake of those of the circumcision who believed, 
but this was afterwards translated into Greek though by what 
author is uncertain. The Hebrew itself has been preserved 
until the present day in the library at Caesarea which 
Pamphilus so diligently gathered. I have also had the 
opportunity of having the volume described to me by the 
Nazarenes of Beroea, a city of Syria, who use it. In this it is to 
be noted that wherever the Evangelist, whether on his own 
account or in the person of our Lord the Saviour quotes the 
testimony of the Old Testament he does not follow the 
authority of the translators of the Septuagint but the Hebrew. 
Wherefore these two forms exist ‘Out of Egypt have I called 
my son,’ and ‘for he shall be called a Nazarene.’ 
www.ccel.org/fathers2/...86_1823364 
 
Catatan dari Pdt Budi Asali: Kelihatannya Kristian Sugiyarto 
yang bergelar Ph. D. ini tidak bisa bahasa Inggris. Ia 
menterjemahkan kata-kata bahasa Inggris ‘who was once a 
publican’ sebagai ‘seorang pencetak sekali’ (lihat bagian yang 
saya beri garis bawah ganda). Padahal arti kata itu adalah ‘yang 
dulunya / yang pernah menjadi seorang pemungut cukai’! 
 

(d) Jerome 
Jerome, Lives of Illustrious Men, Chapter III 
“ ……. Bartolomeus, salah satu dari keduabelas rasul telah 
memberitakan kedatangan Tuhan Yesus menurut Injil 
Matius, dan sekembalinya ke Aleksandria ia membawa ini 
bersamanya tertulis dalam huruf-huruf Ibrani.” 
Pantaenus, a philosopher of the stoic school, according to 
some old Alexandrian custom, where, from the time of Mark 
the evangelist the ecclesiastics were always doctors, was of so 
great prudence and erudition both in scripture and secular 
literature that, on the request of the legates of that nation, he 
was sent to India by Demetrius bishop of Alexandria, where 
he found that Bartholomew, one of the twelve apostles, had 
preached the advent of the Lord Jesus according to the gospel 
of Matthew, and on his return to Alexandria he brought this 
with him written in Hebrew characters. 
Jerome, Lives of Illustrious Men, Chapter XXXVI 
“Dalam Injil menurut Ibrani, yang ditulis dalam bahasa 
Chaldee dan Siria, tetapi dalam huruf-huruf Ibrani, dan 
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digunakan oleh para Nazaren hingga hari ini (Saya 
maksudkan Injil menurut para Rasul, atau sebagaimana 
umumnya dipertahankan, Injil menurut Matius, satu copy-
nya ada di Perpustakaan Caesarea) 
In the Gospel according to the Hebrews, which is written in 
the Chaldee and Syrian language, but in Hebrew characters, 
and is used by the Nazarenes to this day (I mean the Gospel 
according to the Apostles, or, as is generally maintained, the 
Gospel according to Matthew, a copy of which is in the library 
at Caesarea), we find, "Behold, the mother of our Lord and 
His brethren said to Him, John Baptist baptizes for the 
remission of sins; let us go and be baptized by him. But He 
said to them, what sin have I committed that I should go and 
be baptized by him? 
www.ccel.org/fathers2/...57_2507136 
Jerome, Against the Pelagians, Book III, § 2 
... I am now speaking of the New Testament. This was 
undoubtedly composed in Greek, with the exception of the 
work of Matthew the Apostle, who was the first to commit 
to writing the Gospel of Christ, and who published his work 
in Judaea in Hebrew characters.... I therefore promise in 
this short Preface the four Gospels only, which are to be 
taken in the following order, Matthew, Mark, Luke, John, 
as they have been revised by a comparison of the Greek 
manuscripts.... 
Jerome, Preface to the Vulgate Version of the New 
Testament {Here it appears that Jerome, (circa 383) had to 
work with the Greek copy of Matthew.} 
The first evangelist is Matthew, the publican, who was 
surnamed Levi. He published his Gospel in Judaea in the 
Hebrew language, chiefly for the sake of Jewish believers in 
Christ, who adhered in vain to the shadow of the law, 
although the substance of the Gospel had come.... 
Matthew was the first in Judea to compose the gospel of 
Christ in Hebrew letters and words ….. Who it was that 
later translated it into Greek is no longer known with 
certainty. (De Viris Inlustribus 3) 
 

2. Berikut saya tampilkan berbagai komentar terkait dari 
‘para Bapak Gereja’ 

www.earlychristianwrit...s-ogg.html 
Early Christian Writings 
The Gospel of the Nazoreans 
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The following selection is excerpted from Ron Cameron's 
The Other Gospels: Non-Canonical Gospel Texts 
(Philadelphia: The Westminster Press, 1982), pp. 99-102. 
Philipp Vielhauer and George Ogg of New Testament 
Apocrypha originally made the translation.  
(1) To these (citations in which Matthew follows not the 
Septuagint but the Hebrew original text) belong the two: 
‘Out of Egypt have I called my son’ and ‘For he shall be 
called a Nazaraean.’ (Jerome, De viris inlustribus 3) 
(2) In the so-called Gospel according to the Hebrews instead 
of ‘essential to existence’ I found ‘mahar,’ which means ‘of 
tomorrow, so that the sense is: ‘Our bread of tomorrow’ - 
that is, of the future - ‘give us this day.’ (Jerome, 
Commentary on Matthew 1 [on Matthew 6:11]) 
(3) In the Gospel which the Nazarenes and the Ebionites use, 
which we have recently translated out of Hebrew into 
Greek, and which is called by most people the authentic 
(Gospel) of Matthew, the man who had the withered hand is 
described as a mason who pleaded for help in the following 
words: ‘I was a mason and earned (my) livelihood with (my) 
hands; I beseech thee, Jesus, to restore me to my health that 
I may not with ignominy have to beg for my bread.’ 
(Jerome, Commentary on Matthew 2 [on Matthew 12:13]) 
(4) But since the Gospel (written) in Hebrew characters 
which has come into our hands enters the threat not against 
the man who had hid (the talent), but against him who had 
lived dissolutely - for he (the master) had three servants: 
one who squandered his master's substance with harlots and 
flute-girls, one who multiplied the gain, and one who hid the 
talent; and accordingly one was accepted (with joy), another 
merely rebuked, and another cast into prison - I wonder 
whether in Matthew the threat which is uttered after the 
word against the man who did nothing may not refer to him, 
but by epanalepsis to the first who had feasted and drunk 
with the drunken. (Eusebius, Theophania 22 [on Matthew 
25:14-15])  
(5) Barabbas. . . is interpreted in the so-called Gospel 
according to the Hebrews as ‘son of their teacher.’ (Jerome, 
Commentary on Matthew 4 [on Matthew 27:16]) 
(6) But in the Gospel which is written in Hebrew characters 
we read not that the veil of the temple was rent, but that the 
lintel of the temple of wondrous size collapsed. (Jerome, 
Epistula ad Hedybiam 120.8)”. 
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Catatan: saya tak merasa perlu untuk menterjemahkan kutipan dari 
Kristian Sugiyarto ini. Yang penting saudara perhatikan bagian-
bagian yang saya garis-bawahi, untuk menunjukkan bahwa seluruh 
kutipan yang ia berikan hanya berkenaan dengan Injil Matius saja! 
 
Tanggapan Pdt. Budi Asali: 
 
a) Yang dipersoalkan seharusnya adalah bahasa asli dari Perjanjian 

Baru, bukan hanya dari Injil Matius, tetapi Teguh Hindarto 
maupun Kristian Sugiyarto membelokkan pembicaraan kepada 
bahasa asli dari Injil Matius saja. 
Ini merupakan hal yang terutama yang harus diperhatikan dari 
tulisan Kristian Sugiyarto maupun Teguh Hindarto yang 
mengutip bapak-bapak gereja di atas. Semuanya hanya 
berbicara tentang Injil Matius. 
 
Khususnya perhatikan kutipan dari Teguh Hindarto di atas. Ia 
mengutip kata-kata Papias, yang hanya membicarakan 
‘Matius’, tetapi ia tahu-tahu lalu memberikan kesimpulan 
tentang ‘para rasul’! Ini kelihatannya mau membohongi orang! 
 
Perlu diketahui bahwa dalam persoalan Injil Matius, memang 
ada perdebatan di antara para penafsir berkenaan dengan apakah 
Matius ditulis dengan bahasa asli Ibrani / Aram atau Yunani. 
Encyclopedia Britannica 2007 (dengan topik ‘Matthew, Gospel 
according to’): 
“The Gospel was composed in Greek, ... There has, however, 
been extended discussion about the possibility of an earlier 
version in Aramaic” (= Injil ini disusun dalam bahasa 
Yunani, ... Tetapi ada diskusi yang panjang / luas tentang 
kemungkinan tentang suatu versi yang lebih awal dalam 
bahasa Aram). 
 
Tetapi saya sendiri, setelah membaca banyak buku tafsiran 
berkenaan dengan hal itu, saya sendiri menyimpulkan bahwa 
Matius ditulis dengan bahasa Yunani, bukan bahasa Ibrani. 
Bukti dari Kitab Suci yang membuktikan bahwa bahasa asli 
Injil Matius bukanlah bahasa Ibrani, adalah: 
 
1. Munculnya beberapa kata Ibrani yang diterjemahkan. 
Contoh: 
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a. Mat 1:23 - “‘Sesungguhnya, anak dara itu akan 
mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, 
dan mereka akan menamakan Dia Imanuel’ - yang 
berarti: Allah menyertai kita”. 
Kalau memang bahasa aslinya adalah bahasa Ibrani, 
maka jelas bahwa tak perlu kata Ibrani ‘Imanuel’ itu 
diterjemahkan. 
Juga, perlu diketahui bahwa dalam ayat ini Matius 
mengutip dari Yes 7:14. 
Yes 7:14 - “Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan 
memberikan kepadamu suatu pertanda: 
Sesungguhnya, seorang perempuan muda 
mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-
laki, dan ia akan menamakan Dia Imanuel”. 
Mengapa dalam Yesaya kata ‘Imanuel’ tidak diberi 
terjemahan, sedangkan dalam Mat 1:23, Matius 
memberikan terjemahannya? Karena Yesaya menulis 
dalam bahasa Ibrani, sehingga merupakan sesuatu yang 
tidak masuk akal untuk menterjemahkan suatu istilah 
bahasa Ibrani ke dalam bahasa Ibrani. Tetapi karena 
Matius menulis dalam bahasa Yunani, maka ia bisa 
memberikan terjemahan pada saat ia menggunakan kata 
bahasa Ibrani. 

b. Mat 27:33 - “Maka sampailah mereka di suatu tempat 
yang bernama Golgota, artinya: Tempat Tengkorak”. 
Catatan: Memang ada pertentangan apakah kata 
‘Golgota’ ini berasal dari bahasa Aram ‘GULGALTA / 
GULGOLTA’ (William Hendriksen) atau dari bahasa 
Ibrani ‘GOLGOLETH / GULGOLET’ (Adam Clarke, 
Thomas Whitelaw, F. F. Bruce). 

 
2. Adanya kata ‘IOTA’ dalam 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”. 
IOTA adalah huruf ke 9 dalam abjad Yunani, dan 
seandainya Matius memang menulis dalam bahasa Ibrani ia 
tidak akan menuliskan IOTA tetapi YOD (huruf ke 10 dari 
abjad Ibrani). Ini akan saya jelaskan dengan lebih terperinci 
di bawah. 
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Kalau demikian, bagaimana dengan kutipan-kutipan Kristian 
Sugiyarto yang banyak di atas? Apakah bapa-bapa gereja, yang 
mengatakan bahwa Injil Matius asli ada dalam bahasa Ibrani, 
salah semua? Ya, saya berpendapat mereka semua memang 
salah. Jamieson, Fausset & Brown, dalam Introduction dari Injil 
Matius, mengatakan bahwa sekalipun kelihatannya ada banyak 
kesaksian dari banyak bapa-bapa gereja, tetapi ada alasan yang 
kuat untuk mencurigai bahwa sebetulnya hanya ada satu 
kesaksian, yaitu dari Papias, dan yang lain mengambilnya dari 
Papias. 
Catatan: Papias adalah bapa gereja tertua dibandingkan semua 
yang lain dalam kutipan Kristian Sugiyarto di atas. 
 
Saya akan memberikan kutipan dari Pulpit Commentary yang 
menunjukkan bagaimana terjadinya kesalahan ini. 
 
Pulpit Commentary: “The third is that the belief in a Hebrew 
original is nothing more than a mistake. Papias and later 
authors knew personally and for a fact only the First Gospel 
in its present form, and considered that St. Matthew was the 
author of it, but they knew also that there was a Hebrew 
Gospel in existence, and that this was, rightly or wrongly, 
reported to be written by St. Matthew. They assumed the 
accuracy of the report, and supposed that it must have been 
the original form of the First Gospel. But their assumption 
was mistaken. If so, it is natural for us to go a step further, 
and identify this Hebrew Gospel with the ‘Gospel according to 
the Hebrews,’ so that the mistake of Papias and the others will 
be practically identical with that of Epiphanius and Jerome. It 
must be observed, however, that of the writers quoted above, 
Origen and Eusebius were well acquainted with the ‘Gospel 
according to the Hebrews,’ and that they did not think of 
identifying this with the original of Matthew. Further, it is 
clear that they had never seen the Hebrew original of the First 
Gospel, notwithstanding that they fully believed that it once 
existed. They may, therefore, have been only reproducing the 
Church’s opinion of their time, without any independent 
reasons for their belief. This third solution is certainly the 
most free from difficulties” (= Yang ketiga adalah bahwa 
kepercayaan pada suatu naskah asli bahasa Ibrani adalah 
tidak lebih dari suatu kesalahan. Papias dan pengarang-
pengarang / penulis-penulis belakangan tahu secara pribadi 
dan sebagai suatu fakta hanya Injil Pertama ini dalam 
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bentuknya yang sekarang, dan menganggap bahwa Santo 
Matius adalah pengarangnya, tetapi mereka juga 
mengetahui bahwa pada saat itu ada suatu Injil Ibrani, dan 
ini, secara salah atau benar, dilaporkan telah dituliskan 
oleh Santo Matius. Mereka menganggap laporan itu akurat, 
dan menduga bahwa itu adalah bentuk orisinil dari Injil 
Pertama. Tetapi asumsi mereka salah. Jika demikian, 
adalah wajar / alamiah bagi kita untuk maju selangkah lagi, 
dan mengidentifikasi Injil Ibrani ini dengan ‘Injil menurut 
orang-orang Ibrani’, sehingga kesalahan dari Papias dan 
yang lain-lain secara praktis akan sama dengan kesalahan 
dari Epiphanius dan Jerome. Tetapi harus diperhatikan 
bahwa dari penulis-penulis yang dikutip di atas, Origen dan 
Eusebius sangat akrab dengan ‘Injil menurut orang-orang 
Ibrani’, dan bahwa mereka tidak berpikir untuk 
mengidentikkan ini dengan naskah orisinil dari Matius. 
Selanjutnya, adalah jelas bahwa mereka tidak pernah 
melihat naskah orisinil bahasa Ibrani dari Injil Pertama, 
sekalipun mereka sepenuhnya percaya bahwa naskah itu 
pernah ada. Karena itu, mereka mungkin hanya meniru 
pandangan Gereja dari jaman mereka, tanpa alasan-alasan 
independen apapun untuk kepercayaan mereka. Solusi 
ketiga ini pastilah adalah solusi yang paling bebas dari 
kesukaran-kesukaran) - ‘Introduction to the Gospel according 
to St. Matthew’, hal xvii-xviii. 
 
Singkatnya, Pulpit Commentary mengatakan bahwa pada saat 
itu selain Injil Matius yang sebenarnya, ada Injil Ibrani yang 
beredar, dan dilaporkan bahwa Injil Ibrani itu ditulis oleh 
Matius. Bapa-bapa gereja itu mempercayai laporan itu, padahal 
laporan itu sebetulnya salah. Pulpit Commentary juga 
mengatakan bahwa Origen dan Eusebius tahu tentang Injil 
Ibrani itu, dan tidak menyamakannya dengan Injil Matius. Dan 
hal penting yang lain adalah: tak ada dari mereka yang pernah 
melihat Injil Matius asli dalam bahasa Ibrani, sekalipun mereka 
percaya akan hal itu! 
 
Sebetulnya, berkenaan dengan persoalan yang sedang kita bahas 
ini (harus menggunakan nama Yahweh atau tidak), maka 
pertanyaan apakah Matius aslinya ditulis dalam bahasa Ibrani, 
Aram atau Yunani tidaklah terlalu penting. Mengapa? Karena 
seandainya Matius memang ditulis dalam bahasa asli bahasa 
Ibrani, tetap ada sisa Perjanjian Baru sebanyak 26 kitab, yang 
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tidak diperdebatkan bahasa aslinya. Semua penafsir / ahli 
theologia, kecuali dari kalangan Yahweh-isme yang memang 
merupakan ahli-ahli palsu, mempercayai bahwa bahasa asli dari 
kitab-kitab ini adalah bahasa Yunani. Dan ini yang akan saya 
bahas dalam point kedua di bawah ini. 
 

b) Bagaimana dengan Markus - Wahyu? 
Saya ingin ingatkan bahwa kutipan yang sangat banyak dari 
Kristian Sugiyarto di atas, semuanya berkenaan dengan Injil 
Matius, dan sama sekali tidak dengan seluruh Perjanjian Baru. 
Jadi, seandainya kutipan-kutipan itu memang benar, paling-
paling Kristian Sugiyarto hanya bisa membuktikan bahwa 
hanya Injil Matius yang asli yang ada dalam bahasa Ibrani. 
Tetapi ia tidak bisa memberikan bukti dari tulisan bapa-bapa 
gereja manapun bahwa Markus - Wahyu juga mempunyai 
bahasa asli bahasa Ibrani. Bahkan dalam membicarakan seluruh 
Perjanjian Baru (selain Injil Matius), kutipan Kristian Sugiyarto 
dari Jerome secara explicit mengatakan bahwa itu ada dalam 
bahasa Yunani (perhatikan kutipan dari Kristian Sugiyarto yang 
saya letakkan dalam kotak, dan khususnya yang saya beri garis 
bawah ganda)! 
Untuk jelasnya saya kutip ulang bagian yang saya maksudkan 
dari kutipan Kristian Sugiyarto di atas itu. 
Jerome, Against the Pelagians, Book III, § 2 
... I am now speaking of the New Testament. This was 
undoubtedly composed in Greek, with the exception of the 
work of Matthew the Apostle, who was the first to commit 
to writing the Gospel of Christ, and who published his work 
in Judaea in Hebrew characters.  
Terjemahannya: “Sekarang aku berbicara tentang 
Perjanjian Baru. Ini secara tak diragukan disusun dalam 
bahasa Yunani, dengan perkecualian pekerjaan dari Rasul 
Matius, yang adalah yang pertama menuliskan Injil 
Kristus, dan yang menerbitkan pekerjaannya di Yudea 
dalam karakter / huruf Ibrani”. 
 
Dan pembuktian bahwa Injil Matius yang asli ditulis dalam 
bahasa Ibrani ini sama sekali tidak ada gunanya dalam 
mempertahankan pandangan kelompok Yahweh-isme ini, 
karena kalau Markus - Wahyu ditulis dengan bahasa asli bahasa 
Yunani, tetap saja dalam 26 kitab ini ada banyak pengutipan 
ayat-ayat Perjanjian Lama yang menggunakan nama YHWH, 
dan semuanya diubah, atau menjadi KURIOS (= Lord / Tuhan), 
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atau menjadi THEOS (= God / Allah)! Dan ini memberikan 
otoritas ilahi untuk mengubah YHWH menjadi LORD / 
TUHAN atau GOD / ALLAH! 
 
Saya ingin ingatkan bahwa saya tidak menolak penggunaan 
nama ‘YAHWEH’ tetapi saya menolak pengharusan 
penggunaan nama itu, dan juga saya menolak kalau perubahan 
YAHWEH menjadi TUHAN / ALLAH itu disalahkan. 
Jadi, saya hanya membutuhkan satu bukti saja dari Perjanjian 
Baru, bahwa ada ayat Perjanjian Baru, yang pada waktu 
mengutip ayat Perjanjian Lama yang menggunakan nama 
YAHWEH, lalu mengubahnya menjadi KURIOS (= Tuhan). 
 
Dan kalaupun argumentasi mereka di atas, bahwa Paulus tak 
bisa berbahasa Yunani, tetap masih ada banyak kitab-kitab lain 
dalam Perjanjian Baru, yang tak bisa mereka buktikan bahwa 
bahasa aslinya adalah bahasa Ibrani. 
 
Untuk itu, maka mari kita sekarang menyoroti penulis lain dari 
Perjanjian Baru, yaitu Lukas. Mengapa saya menyoroti Injil 
Lukas? Karena menurut saya, ini adalah salah satu kitab yang 
paling mustahil menggunakan bahasa asli bahasa Ibrani. 
Mengapa? 
 
1. Karena Lukas adalah penulis dari Injil Lukas dan Kitab 

Kisah Rasul dan ia adalah seorang Yunani, bukan Yahudi. Ia 
adalah satu-satunya penulis Perjanjian Baru yang bukan 
orang Yahudi! 
 
Bahwa Lukas bukan orang Yahudi terlihat dari Kol 4:10-14 - 
“(10) Salam kepada kamu dari Aristarkhus, temanku 
sepenjara dan dari Markus, kemenakan Barnabas - 
tentang dia kamu telah menerima pesan; terimalah dia, 
apabila dia datang kepadamu - (11) dan dari Yesus, yang 
dinamai Yustus. Hanya ketiga orang ini dari antara 
mereka yang bersunat yang menjadi temanku sekerja 
untuk Kerajaan Allah; mereka itu telah menjadi 
penghibur bagiku. (12) Salam dari Epafras kepada 
kamu; ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, 
yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya 
kamu berdiri teguh, sebagai orang-orang yang dewasa 
dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang 
dikehendaki Allah. (13) Sebab aku dapat memberi 
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kesaksian tentang dia, bahwa ia sangat bersusah payah 
untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan 
Hierapolis. (14) Salam kepadamu dari tabib Lukas yang 
kekasih dan dari Demas”. 
 
Dalam text di atas ini Paulus mengatakan hanya 3 orang, 
yaitu Aristarkhus, Markus, dan Yesus / Yustus, yang adalah 
orang-orang bersunat (= orang-orang Yahudi) yang 
menyertai dia. Jadi jelas bahwa 3 yang terakhir, yaitu 
Epafras, Lukas, dan Demas, bukanlah orang-orang bersunat / 
orang-orang Yahudi. Jadi, jelas bahwa Lukas bukanlah orang 
Yahudi! 
 

2. Juga Lukas menulis kepada Theofilus (Luk 1:1  Kis 1:1). 
Luk 1:1 - “Teofilus yang mulia, Banyak orang telah 
berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-
peristiwa yang telah terjadi di antara kita”. 
Kis 1:1 - “Hai Teofilus, dalam bukuku yang pertama aku 
menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan 
diajarkan Yesus”. 
Bisa dipastikan bahwa Theofilus adalah seorang Yunani, 
karena namanya merupakan nama Yunani. Bagaimana 
mungkin Lukas, yang bukan orang Yahudi, bisa menulis 
kitabnya kepada seorang Yunani, dalam bahasa Ibrani? 
 

3. Bukti-bukti lain bahwa Injil Lukas ditulis dalam bahasa 
Yunani terlihat dari fakta tentang adanya ayat-ayat yang 
menggunakan istilah-istilah Yahudi / Ibrani, yang tidak perlu 
dijelaskan, seandainya Lukas menulis dalam bahasa Ibrani 
kepada orang-orang Yahudi, yang mengerti bahasa Ibrani. 
Contoh: 
• Luk 22:1 - “Hari raya Roti Tidak Beragi, yang disebut 

Paskah, sudah dekat”. 
• Luk 23:51 - “Ia tidak setuju dengan putusan dan 

tindakan Majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, 
sebuah kota Yahudi dan ia menanti-nantikan 
Kerajaan Allah”. 

• Kis 4:36 - “Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh 
rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak 
penghiburan, seorang Lewi dari Siprus”. 

• Kis 9:36 - “Di Yope ada seorang murid perempuan 
bernama Tabita - dalam bahasa Yunani Dorkas. 
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Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan 
memberi sedekah”. 

 
Dan kalau sudah terbukti bahwa bahasa asli dari Injil Lukas 
adalah bahasa Yunani, maka sekarang saya cukup memberi satu 
contoh saja (padahal contohnya ada banyak, dan sudah saya 
bahas di depan) dimana Lukas mengutip ayat Perjanjian Lama 
yang menggunakana nama YAHWEH dan mengubahnya 
menjadi KURIOS. 
 
Ul 6:16 - “Janganlah kamu mencobai TUHAN (Ibrani: 
YHWH), Allahmu, seperti kamu mencobai Dia di Masa”. 
Sekarang perhatikan bagaimana Lukas mengutip Ul 6:16 yang 
mengandung nama ‘Yahweh’ itu. 
Luk 4:12 - “Yesus menjawabnya, kataNya: ‘Ada firman: 
Jangan engkau mencobai Tuhan (Yunani: KURION), 
Allahmu!’”. 
 
 
 

c) Menurut saya, kalau kita melihat tulisan bapa-bapa gereja, maka 
justru terbukti bahwa Perjanjian Baru asli ada dalam bahasa 
Yunani. Mengapa? Karena mereka selalu mengutip dari 
Perjanjian Baru bahasa Yunani. 
 
Gary Mink (Internet): “The Greek New Testament is the most 
often quoted ancient book. Many, many, many ancient writers 
quote from it. These quotations verify its authenticity 
repeatedly. The Greek New Testament is quoted over 10,000 
times by ancient writers” (= Perjanjian Baru bahasa Yunani 
adalah buku kuno yang paling banyak dikutip. Banyak, 
banyak, banyak penulis kuno mengutip darinya. Kutipan-
kutipan ini membuktikan ke-otentik-annya berulang-ulang. 
Perjanjian Baru bahasa Yunani dikutip lebih dari 10.000 x 
oleh penulis-penulis kuno). 
 
Berapa kali mereka mengutip dari Perjanjian Baru bahasa 
Ibrani? Gary Mink mengatakan 0 (nol), alias tidak ada sama 
sekali!!!! 
Jangan heran dengan bilangan nol ini, karena menurut Walter 
Martin, Perjanjian Baru baru diterjemahkan ke dalam bahasa 
Ibrani paling awal pada tahun 1385 M.! Jadi, bagaimana 
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mungkin bapa-bapa gereja pada abad-abad awal mengutip 
sesuatu yang tidak ada / belum ada pada jaman mereka? 

 
 

-bersambung- 
 

-AMIN- 

 
e-mail us at golgotha_ministry0@yahoo.com 

 


