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BAHASA ASLI PERJANJIAN BARU(4) 
 

II) Argumentasi saya bahwa bahasa asli dari Perjanjian 
Baru adalah bahasa Yunani. 
 
Saya sudah mematahkan semua argumentasi mereka yang menyatakan 
bahwa bahasa asli dari Perjanjian Baru adalah bahasa Ibrani, dan 
sekarang saya akan memberikan bukti-bukti yang menunjukkan 
bahwa bahasa asli dari Perjanjian Baru adalah bahasa Yunani. 
 
1) Banyak / semua sumber mengatakan demikian. 

 
Gary Mink (internet): “THE WORLD BOOK ENCYCLOPEDIA: 
The original language of the New Testament is the common 
vernacular Greek that was widely used at the time of Jesus. 
COMPTON’S ENCYCLOPEDIA: All of the books [of the New 
Testament] were originally written in Greek. NEW CATHOLIC 
ENCYCLOPEDIA: They [New Testament writings] were all 
written originally in Greek. THE ENCYCLOPEDIA 
AMERICANA: In this language [Koine Greek] the New 
Testament was written, and thousands upon thousands of papyri, 
contemporary with the New Testament, and discovered only in 
the last few decades, have contributed to give us a clear 
conception of this wide spread lingua franca, that was found 
wherever Greeks and Greek civilization penetrated”. 
Catatan: Gary Mink sebetulnya memberikan lebih banyak lagi 
Encyclopedia yang menyatakan hal ini, tetapi saya memberikan di 
sini hanya sebagian saja. 
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Encyclopedia Britannica 2007 dengan topik ‘Koine (Greek 
language)’: 
“the fairly uniform Hellenistic Greek  spoken and written from 
the 4th century Bc  until the time of the Byzantine emperor 
Justinian (mid-6th century AD) in Greece, Macedonia, and the 
parts of Africa and the Middle East that had come under the 
influence or control of Greeks or of Hellenized rulers. Based 
chiefly on the Attic dialect, the Koine superseded the other 
ancient Greek dialects by the 2nd century AD. Koine is the 
language of the Greek translation of the Old Testament (the 
Septuagint), of the New Testament, and of the writings of the 
historian Polybius and the philosopher Epictetus. It forms the 
basis of Modern Greek”. 
 
Halley’s Bible Handbook: “Ancient translations. The Old 
Testament was written in Hebrew. The New Testament was 
written in Greek. A Greek translation of the Old Testament called 
‘The Septuagint,’ made in the 3rd century BC, was in common 
use in Jesus’ day. Greek was the language in general use 
throughout the Roman world” (= ) - hal 753-754. 
 
Microsoft Encarta Reference Library 2003 (dengan topik ‘Bible, 
The New Testament’): “For a time, some Christian scholars 
treated the Greek of the New Testament as a special kind of 
religious language, providentially given as a proper vehicle for 
the Christian faith. It is now clear from extrabiblical writings of 
the period that the language of the New Testament is koine, or 
common Greek, that which was used in homes and 
marketplaces” (=). 
 
Microsoft Encarta Reference Library 2003 (dengan topik ‘Bible, 
The New Testament’): “Extant Greek manuscripts of the New 
Testament - complete, partial, or fragmentary - now number 
about 5000. None of these, however, is an autograph, an original 
from the writer. Probably the oldest is a fragment of the Gospel of 
John dated about AD 120-40. The similarities among these 
manuscripts is most remarkable when one considers differences 
of time and place of origin as well as the methods and materials 
of writing. Dissimilarities, however, involve omissions, additions, 
terminology, and different ordering of words. Comparing, 
evaluating, and dating the manuscripts, placing them in family 
groups, and developing criteria for ascertaining the text that most 
likely corresponds to what the authors wrote are the tasks of 
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critics. They are aided in their judgments by thousands of 
scriptural citations in the writings of the early Fathers of the 
Church and by a number of early translations of the Bible into 
other languages. The fruit of the labor of text critics is an edition 
of the Greek New Testament that offers not only what is judged to 
be the best text but also includes notes indicating variant 
readings among the major manuscripts. The more significant of 
these variants usually appear in English translations as footnotes 
citing what other ancient authorities say (see, for example, Mark 
16:9-20; John 7:53-8:11; Acts 8:37). Critical editions of the 
Greek New Testament have appeared with some regularity since 
the work of the Dutch scholar Desiderius Erasmus in the 16th 
century” (=). 
 
Microsoft Encarta Reference Library 2003 (dengan topik ‘Bible, 
the New Testament’): “Early Versions. Because the New 
Testament was written in Greek, the story of the transmission of 
the text and the establishing of the canon sometimes neglects the 
early versions, some of which are older than the oldest extant 
Greek text. The rapid spread of Christianity beyond the regions 
where Greek prevailed necessitated translations into Syriac, Old 
Latin, Coptic, Gothic, Armenian, Georgian, Ethiopic, and Arabic. 
Syriac and Latin versions existed as early as the 2nd century, and 
Coptic translations began to appear in the 3rd century. These 
early versions were in no sense official translations but arose to 
meet regional needs in worship, preaching, and teaching. The 
translations were, therefore, trapped in local dialects and often 
included only selected portions of the New Testament. During the 
4th and 5th centuries efforts were made to replace these regional 
versions with more standardized and widely accepted 
translations. Pope Damasus I in 382 commissioned St. Jerome to 
produce a Latin Bible; known as the Vulgate, it replaces various 
Old Latin texts. In the 5th century, the Syriac Peshitta replaced 
the Syriac versions that had been in popular use up to that time. 
As is usually the case, the old versions slowly and painfully gave 
way to the new” (=). 
Catatan: perhatikan bahwa dalam early versions itu tak ada yang 
bahasa Ibrani! 
 
Microsoft Encarta Reference Library 2003 (dengan topik ‘Bible, 
the New Testament’): “Translations of the Reformation Period. 
In 1525 the English reformer William Tyndale translated the 
New Testament from the Greek text, copies of which were printed 
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in Germany and smuggled into England. Tyndale’s translation of 
the Old Testament from the Hebrew text was only partly 
completed. His simple prose and popular idiom established a style 
in English translation that was continued in the Authorized 
Version of 1611 (the King James Version) and eventually in the 
Revised Standard Version of 1946-52” (=). 
 
Microsoft Encarta Reference Library 2003 (dengan topik ‘koine’): 
“The early Christian writers who transcribed and compiled the 
New Testament made use of a variety of the Koine (Greek for 
‘common’), the court and literary language of Hellenistic 
Greece” (=). 
 

2) Yesus menyebut diriNya dengan istilah Alpha dan Omega, yang 
merupakan huruf Yunani yang pertama dan terakhir, dalam abjad 
Yunani. Mengapa tak menggunakan Alif dan Tau (huruf pertama 
dan terakhir dalam abjad Ibrani), kalau bahasa aslinya adalah 
bahasa Ibrani dan bukan Yunani? 
Wah 1:8 - “‘Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, 
yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, Yang 
Mahakuasa.’”. 
Wah 21:6 - “FirmanNya lagi kepadaku: ‘Semuanya telah 
terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, Yang Awal dan Yang 
Akhir. Orang yang haus akan Kuberi minum dengan cuma-
cuma dari mata air kehidupan”. 
Wah 22:13 - “Aku adalah Alfa dan Omega, Yang Pertama dan 
Yang Terkemudian, Yang Awal dan Yang Akhir.’”. 
 

3) Ayat-ayat yang memberikan terjemahan / penjelasan arti dalam 
bahasa Yunani semuanya menjadi kacau / tidak masuk akal, 
seandainya bahasa asli Perjanjian Baru adalah bahasa Ibrani. 
Misalnya: 
 
a) Yoh 1:38,41,42 - “(38) Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia 

melihat, bahwa mereka mengikut Dia lalu berkata kepada 
mereka: ‘Apakah yang kamu cari?’ Kata mereka 
kepadaNya: ‘Rabi (artinya: Guru), di manakah Engkau 
tinggal?’ ... (41) Andreas mula-mula bertemu dengan 
Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya: ‘Kami telah 
menemukan Mesias (artinya: Kristus).’ (42) Ia 
membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan 
berkata: ‘Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan 
dinamakan Kefas (artinya: Petrus).’”. 
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b) 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”. 
Bandingkan Mat 1:23 ini dengan 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”. 
Dalam Mat 1:23 ada arti untuk kata / nama ‘Imanuel’ itu, 
sedangkan dalam Yes 7:14 tidak ada. Mengapa? Karena Yesaya 
menulis dalam bahasa Ibrani kepada orang-orang Yahudi, yang 
mengerti artinya. Matius menulis dalam bahasa Yunani kepada 
orang-orang yang tidak mengerti bahasa Ibrani, dan karena itu 
ia harus memberikan arti dari kata ‘Imanuel’ itu! 
 

c) Kis 1:19 - “Hal itu diketahui oleh semua penduduk 
Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa 
mereka sendiri ‘Hakal-Dama’, artinya Tanah Darah”. 

 
Gary Mink (internet): “we find Aramaic and Hebrew words in the 
Greek New Testament. This all the more confirms to us that the 
book was written in Greek. For if it had been written in Aramaic 
or Hebrew then translated into Greek, the Aramaic and Hebrew 
words simply would have been translated along with the rest of 
the book. The New Testament writers put these words and 
expressions in the New Testament. Then they translated these 
words for their readers” (= kita menemukan kata-kata Aram 
dan Ibrani dalam Perjanjian Baru bahasa Yunani. Ini makin 
meneguhkan kita bahwa buku itu ditulis dalam bahasa 
Yunani. Karena seandainya itu ditulis dalam bahasa Aram 
atau Ibrani dan lalu diterjemahkan ke Yunani, maka kata-kata 
Aram dan Ibrani itu akan sudah diterjemahkan bersama 
dengan sisa dari buku itu. Penulis-penulis Perjanjian Baru 
meletakkan kata-kata dan ungkapan-ungkapan ini dalam 
Perjanjian Baru. Lalu mereka menterjemahkan kata-kata ini 
bagi pembaca-pembaca mereka). 
 
Kalau mereka menjawab dengan mengatakan bahwa dalam bahasa 
aslinya, yaitu bahasa Ibrani, sebetulnya arti / terjemahannya tidak 
ada, dan penterjemah ke bahasa Yunani menambahi arti / 
terjemahannya, maka saya jawab: mengapa tak semua kata Ibrani 
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diberi arti? Misalnya: kata ‘Haleluyah’ dan kata ‘Amin’ dalam 
Wah 19:1,3,4,6, dan juga kata ‘Hosana’ dalam Mat 21:9,15  Mark 
11:9-10  Yoh 12:13. 
 
Wah 19:1,3,4,6 - “(1) Kemudian dari pada itu aku mendengar 
seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak 
di sorga, katanya: ‘Haleluya! Keselamatan dan kemuliaan dan 
kekuasaan adalah pada Allah kita, ... (3) Dan untuk kedua 
kalinya mereka berkata: ‘Haleluya! Ya, asapnya naik sampai 
selama-lamanya.’ (4) Dan kedua puluh empat tua-tua dan 
keempat makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah yang 
duduk di atas takhta itu, dan mereka berkata: ‘Amin, 
Haleluya.’ ... Lalu aku mendengar seperti suara himpunan 
besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru 
guruh yang hebat, katanya: ‘Haleluya! Karena Tuhan, Allah 
kita, Yang Mahakuasa, telah menjadi raja”. 
Mengapa penterjemah Yunani itu tidak menambahi kata-kata 
‘artinya Puji Tuhan / Yahweh’??? 
 
Mat 21:9,15 - “(9) Dan orang banyak yang berjalan di depan 
Yesus dan yang mengikutiNya dari belakang berseru, katanya: 
‘Hosana bagi Anak Daud, diberkatilah Dia yang datang dalam 
nama Tuhan, hosana di tempat yang mahatinggi!’ ... (15) 
Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat 
mujizat-mujizat yang dibuatNya itu dan anak-anak yang 
berseru dalam Bait Allah: ‘Hosana bagi Anak Daud!’ hati 
mereka sangat jengkel”. 
Mark 11:9-10 - “(9) Orang-orang yang berjalan di depan dan 
mereka yang mengikuti dari belakang berseru: ‘Hosana! 
Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, (10) 
diberkatilah Kerajaan yang datang, Kerajaan bapak kita 
Daud, hosana di tempat yang maha tinggi!”. 
Yoh 12:13 - “mereka mengambil daun-daun palem, dan pergi 
menyongsong Dia sambil berseru-seru: ‘Hosana! Diberkatilah 
Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel!’”. 
Kata ‘Hosana’ adalah kata bahasa Ibrani, dan mempunyai arti ‘save 
now’ (= selamatkanlah sekarang) 
 
Wycliffe Bible Commentary: “‘Hosanna.’ A Hebrew expression 
meaning ‘Save now’” (= ‘Hosanna’. Suatu ungkapan Ibrani 
yang berarti ‘Selamatkanlah sekarang’). 
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Unger’s Bible Dictionary: “HOSANNA (Gk. hosannah, from 
Heb. hoshi`ana', ‘save now’)” [= HOSANNA (Yunani 
HOSANNAH, dari Ibrani HOSHIANA, ‘selamatkanlah 
sekarang’]. 
Mengapa kata ‘Hosana’ ini tak diterjemahkan? 
 
Kelihatannya, kata-kata bahasa Ibrani yang sudah menjadi Yunani 
(diyunanikan) tidak diberi terjemahan. Tetapi kata-kata Ibrani yang 
bahasa Yunaninya berbeda, diberi arti. 
 
Kalau mereka mengatakan: karena kata-kata ‘Haleluyah’ dan 
‘Hosana’ itu populer, maka kata-kata itu tidak diberi terjemahan, 
maka saya bertanya: apakah kata-kata itu lebih populer dari kata 
‘Mesias’? Kata ‘Mesias’ begitu populer, dan tidak mungkin ada 
orang Yahudi yang tak tahu arti kata itu, tetapi kata itu tetap diberi 
terjemahannya dalam bahasa Yunani (Yoh 1:41). 
 
Dengan cara yang sama, jelas bahwa bahasa asli Perjanjian Baru 
bukan Aram, karena adanya istilah-istilah bahasa Aram, yang 
diterjemahkan ke Yunani, seperti: 
• Mark 5:41 - “Lalu dipegangNya tangan anak itu, kataNya: 

‘Talita kum,’ yang berarti: ‘Hai anak, Aku berkata 
kepadamu, bangunlah!’”. 

• Yoh 20:16 - “Kata Yesus kepadanya: ‘Maria!’ Maria 
berpaling dan berkata kepadaNya dalam bahasa Ibrani: 
‘Rabuni!’, artinya Guru”. 
Catatan: ayat ini juga menunjukkan bahwa kalau dikatakan 
‘bahasa Ibrani’ kadang-kadang maksudnya adalah ‘bahasa 
Aram’. Kata ‘Rabuni’ adalah bahasa Aram, kata Ibraninya 
adalah ‘Rabi’ (Yoh 1:38). 

• Ro 8:15 - “Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan 
yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah 
menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh 
Roh itu kita berseru: ‘ya Abba, ya Bapa!’”. 

• Yoh 19:13 - “Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia 
menyuruh membawa Yesus ke luar, dan ia duduk di kursi 
pengadilan, di tempat yang bernama Litostrotos, dalam 
bahasa Ibrani Gabata”. 

• 1Kor 16:22 - “Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, 
terkutuklah ia. Maranata!”. 

Catatan: Yoh 19:13 menyebutkan ‘bahasa Ibrani’ tetapi Bambang 
Noorsena mengatakan bahwa itu adalah kata bahasa Aram.  
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Bambang Noorsena: “Contoh-contoh kata-kata Aram yang 
dipelihara itu, antara lain: Talita Kum (Markus 5:41), 
Gabbata (Yohanes 19:13), Maranatha (1 Korintus 16:23)”. 
Catatan: 1Kor 16:23 itu salah, seharusnya 1Kor 16:22. 
 
Juga bandingkan dengan Mat 27:46 - “Kira-kira jam tiga 
berserulah Yesus dengan suara nyaring: ‘Eli, Eli, lama 
sabakhtani?’ Artinya: AllahKu, AllahKu, mengapa Engkau 
meninggalkan Aku?”. Atau Mark 15:34 - “Dan pada jam tiga 
berserulah Yesus dengan suara nyaring: ‘Eloi, Eloi, lama 
sabakhtani?’, yang berarti: Allahku, Allahku, mengapa 
Engkau meninggalkan Aku?”. 
Matius menuliskan kata-kata Yesus ini dalam bahasa campuran 
Ibrani dan Aram, dan Markus menuliskannya dalam bahasa Aram. 
Pdt. Yakub Sulistyo mengatakan bahwa pada waktu Yesus 
mengucapkan kata-kata ‘Eli, Eli, lama sabakhtani?’ dalam 
Mat 27:46, Ia mengucapkan kata-kata itu murni dalam bahasa 
Ibrani! 
Pdt. Yakub Sulistyo: “Saat Yeshua tergantung di kayu salib, 
Dalam Kitab Mattai / Matius 27:46 Yeshua berseru dengan 
berteriak ‘Eli Eli Lama Sabakhtani’, kalimat tersebut adalah 
kalimat murni bahasa Ibrani”. 
Ini menunjukkan bahwa, atau ia tidak mengerti bahasa Ibrani, atau 
ia berdusta! Yang betul-betul bahasa Ibrani adalah kata-kata yang 
ada dalam Maz 22:2 - ‘Eli, Eli, lama azavtani’. 
 
Maz 22:2 - ‘Eli, Eli, lama azavtani?’ 
                       (Ibrani) 
 
Mat 27:46 - ‘Eli, Eli, lama sabakhtani?’ 
                   (Ibrani)     (Aramaic) 
 
Mark 15:34 - ‘Eloi, Eloi, lama sabakhtani?’ 
                        (Aramaic) 
 
Barnes’ Notes (tentang Mat 27:46): “‘Eli, Eli ...’. This language is 
not pure Hebrew nor Syriac, but a mixture of both, called 
commonly ‘Syro-Chaldaic.’ This was probably the language 
which the Saviour commonly spoke. The words are taken from 
Ps. 22:1” (= ‘Eli, Eli ...’. Bahasa ini bukanlah Ibrani murni 
ataupun Aramaic / Syria murni, tetapi suatu percampuran 
dari keduanya, biasanya disebut ‘Syro-Chaldaic’. Ini mungkin 
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merupakan bahasa yang biasanya digunakan oleh sang 
Juruselamat. Kata-kata itu diambil dari Maz 22:2). 
 
Dalam Maz 22:2, tidak diberi terjemahan, karena memang Maz 
22:2 ini ada dalam bahasa Ibrani dan ditujukan kepada orang-orang 
yang mengerti bahasa Ibrani! 
Mengapa dalam Matius dan Markus mula-mula ditulis dalam Aram 
/ Ibrani, lalu diterjemahkan? 
 

4) Adanya petunjuk bahwa kitab-kitab tertentu ditujukan kepada 
pembaca yang bukan orang Yahudi. 
Kitab-kitab tertentu mengandung ayat-ayat yang memberi 
penjelasan tentang istilah-istilah Ibrani, dan ini tidak akan 
diberikan seandainya pembacanya adalah orang-orang Yahudi 
yang bisa berbahasa Ibrani. 
Misalnya: 
Mark 14:12 - “Pada hari pertama dari hari raya Roti Tidak 
Beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, 
murid-murid Yesus berkata kepadaNya: ‘Ke tempat mana 
Engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan 
perjamuan Paskah bagiMu?’”. 
Yoh 6:4 - “Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat”. 
Semua orang Yahudi tahu bahwa pada Paskah adalah hari raya 
orang Yahudi, dan bahwa pada hari Paskah ada penyembelihan 
domba Paskah. Untuk apa menjelaskan hal-hal ini kepada orang-
orang yang sudah tahu? Jadi jelas bahwa kitab-kitab ini ditujukan 
kepada orang-orang non Yahudi. Dan kalau memang demikian, 
mungkinkah kitab-kitab tersebut ditulis dalam bahasa Ibrani? 
 

5) Dalam kekristenan, jejak bahasa Yunani kuat sekali, jauh melebihi 
jejak bahasa Ibrani. Ini aneh, dan tidak masuk akal, seandainya 
seluruh Kitab Suci (Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru) bahasa 
aslinya adalah bahasa Ibrani. Tetapi ini masuk akal, kalau bahasa 
asli Perjanjian Baru adalah bahasa Yunani. 
 
a) Pertimbangan dari perbandingan kata-kata ini: 

 
1. Hades (Yunani) vs Sheol (Ibrani). 

Mengapa Hades lebih terkenal dari pada Sheol? Hades 
bahkan menjadi kata bahasa Inggris, dan dalam kamus 
diterjemahkan ‘alam barzach, neraka’. 
 

2. Petrus (Yunani) vs Kefas (Ibrani / Aram). 
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Jelas bahwa nama ‘Petrus’ lebih populer dari nama ‘Kefas’. 
 

3. Kata Yakub (Ibrani) vs Yakobus (nama yang diyunanikan). 
Yang saya maksud dengan nama ini adalah Yakobus murid 
Yesus, atau Yakobus dari Tuhan Yesus (yang mungkin 
menulis surat Yakobus). Namanya adalah ‘Yakub’ dalam 
bahasa Ibrani, tetapi nama itu tidak populer. Yang populer 
adalah ‘Yakobus’, yaitu namanya yang diyunanikan. 
Anehnya, ‘Yakub’ dalam Perjanjian Lama tetap dituliskan 
‘Yakub’. 
 

4. Kata DABAR (Ibrani) vs LOGOS (Yunani). 
Kedua kata ini artinya sama, yaitu ‘word / thing’ (= kata / 
firman / benda). 
Lagi-lagi yang populer adalah LOGOS, sekaligus menjadi 
gelar untuk Yesus dalam Yoh 1:1,14. 
 

5. Kristus (Yunani) vs Mesias (Ibrani). 
Kedua kata ini artinya sama, yaitu ‘yang diurapi’. Tetapi 
mengapa ‘Kristus’ lebih terkenal dari ‘Mesias’? 
 

6. Kata Yesus (Yunani) vs Yosua (Ibrani). 
Kata ‘Yesus’ dan ‘Yosua’ sebetulnya sama saja. Hanya 
‘Yesus’ berasal dari pembacaan dalam bahasa Yunani / 
peyunanian, yaitu IESOUS, sedangkan ‘Yosua’ berasal dari 
bahasa Ibrani. 
 
Dalam Septuaginta (LXX) nama ‘Yesus’ sudah dipakai 
untuk ‘Yosua’. 
Bil 13:16 - “Itulah nama orang-orang yang disuruh Musa 
untuk mengintai negeri itu; dan Musa menamai Hosea 
bin Nun itu Yosua (LXX: IESOUN = Mat 1:21)”. 
Neh 8:17 - “Seluruh jemaah yang pulang dari 
pembuangan itu membuat pondok-pondok dan tinggal di 
situ. Memang sejak zaman Yosua (LXX: IESOUS) bin 
Nun sampai hari itu orang Israel tidak pernah berbuat 
demikian. Maka diadakanlah pesta ria yang amat 
besar”. 
 
Sebaliknya dalam Perjanjian Baru, nama ‘Yosua’ (yang 
betul-betul menunjuk kepada Yosua dari Perjanjian Lama, 
yang membawa bangsa Israel masuk ke Kanaan) adalah 
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IESOU dan IESOUS (Kis 7:45 Ibr 4:8)! Ini adalah kata 
Yunani untuk ‘Yesus’! 
Kis 7:45 - “Kemah itu yang diterima nenek moyang kita 
dan yang dengan pimpinan Yosua (Yunani: IESOU) 
dibawa masuk ke tanah ini, yaitu waktu tanah ini 
direbut dari bangsa-bangsa lain yang dihalau Allah dari 
depan nenek moyang kita; demikianlah sampai kepada 
zaman Daud”. 
Ibr 4:8 - “Sebab, andaikata Yosua (Yunani: IESOUS) 
telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, 
pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang 
suatu hari lain”. 
 
Anehnya, dalam Kitab Suci bahasa Indonesia maupun 
bahasa Inggris, sekalipun dalam Perjanjian Lama digunakan 
‘Yosua / Joshua’, tetapi dalam Perjanjian Baru digunakan 
‘Yesus / Jesus’. 
Ini jelas disebabkan karena pengaruh bahasa asli, dimana 
Perjanjian Lama bahasa aslinya adalah Ibrani dan Perjanjian 
Baru bahasa aslinya adalah Yunani! 
 

b) Ada lagi beberapa kata yang ingin saya bahas, untuk 
menunjukkan jejak bahasa Yunani dari Perjanjian Baru. 
 
1. Kata ICHTHUS. 

Ini adalah kata Yunani yang artinya ‘fish’ / ‘ikan’. 
W. E. Vine: “FISH. ICHTHUS denotes ‘a fish,’ (Matt. 
7:10; Mark 6:38)” [= IKAN. IKHTHUS berarti ‘seekor 
ikan’ (Mat 7:10; Mark 6:38)] - ‘An Expository Dictionary 
of New Testament Words’. 
Kata ini menjadi populer, mungkin karena kata-kata Yesus 
dalam Mat 4:19, dan juga karena dijadikan acrostic / 
singkatan dari IESOUS CHRISTOS THEOU HUIOS 
SOTER (= Yesus Kristus Anak Allah Juruselamat). Ini 
semua adalah kata-kata Yunani. 
Simbol ikan ditemukan dalam banyak penggalian 
arkheologis. 
 
The New Bible Dictionary (tentang topik ‘fish’): “The fish 
was one of the earliest symbols of Christian art, because 
the letters of Gk. Ichtys were taken as an acrostic for 
Iesous Christos Theou Hyios Soter, ‘Jesus Christ, of God 
the Son, Saviour’” (= Ikan adalah salah satu dari simbol 
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yang paling awal dari seni kristen, karena huruf-huruf 
dari Yunani Ichtus diambil sebagai suatu acrostic untuk 
Iesous Christos Theou Huios Soter, ‘Yesus Kristus, Anak 
Allah, Juruselamat’) - hal 425. 
Catatan: dalam bahasa Yunani, kata HUIOS itu tidak diawali 
dengan huruf H, tetapi huruf U. Juga huruf U sering 
ditransliterasikan sebagai Y. Jadi, jangan heran kalau melihat 
kata itu ditulis ICHTHYS. 
 

2. Kata ‘synagogue’ (= sinagog). 
Nelson’s Bible Dictionary: “SYNAGOGUE. A congregation 
of Jews for worship or religious study. The word 
synagogue comes from the Greek sunagoge” (= 
SINAGOG. Suatu jemaat orang-orang Yahudi untuk 
kebaktian atau pelajaran agamawi. Kata ‘sinagog’ 
berasal dari kata Yunani SUNAGOGE). 
 
Unger’s Bible Dictionary: “SYNAGOGUE (Hellenistic Gk. 
sunagoge, ‘gathering of people,’ ‘a congregation,’ ‘a place 
of prayer,’)” (= ). 
The International Standard Bible Encyclopedia: “Name: 
Synagogue, Greek SUNAGOGE, ‘gathering’ (Acts 13:43), 
‘gathering-place’ (Lk 7:5), was the name applied to the 
Jewish place of worship in later Judaism in and outside of 
Palestine Proseuche, ‘a place of prayer’ (Acts 16:13), was 
probably more of the nature of an enclosure, marking off 
the sacred spot from the profane foot, than of a roofed 
building like a synagogue. SABBATEION in Ant, XV, i, 6, 
2, most probably also meant synagogue. In the Mishna we 
find for synagogue BETH HA-KENECETH, in the 
Targums and Talmud BE-KHENISHTA’, or simply 
KENISHTA’. The oldest Christian meetings and meeting-
places were modeled on the pattern of the synagogues, and, 
in Christian-Palestinian Aramaic the word KENISHTA’ is 
used for the Christian church (compare Zahn, Tatian’s 
Diatessaron, 335)” (= ). 
W. E. Vine: “SYNAGOGUE. sunagoge, properly ‘a 
bringing together’ (sun, ‘together,’ ago, ‘to bring’), 
denoted (a) ‘a gathering of things, a collection,’ then, of 
‘persons, an assembling, of Jewish religious gatherings,’ e. 
g., Acts 9:2; an assembly of Christian Jews, Jas. 2:2, RV, 
‘synagogue’ (KJV, marg.; text, ‘assembly’); a company 
dominated by the power and activity of Satan, Rev. 29; 39; 
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(b) by metonymy, ‘the building’ in which the gathering is 
held, e. g. Matt. 6:2; Mark 1:21. The origin of the Jewish 
‘synagogue’ is probably to be assigned to the time of the 
Babylonian exile. Having no temple, the Jews assembled 
on the Sabbath to hear the Law read, and the practice 
continued in various buildings after the return. Cf. Ps. 
74:8.” (= ) - ‘An Expository Dictionary of New Testament 
Words’. 
 
Kata Yunani SUNAGOGE ini bahkan menjadi kata bahasa 
Indonesia dan Inggris. Mengapa gerangan untuk suatu 
jemaat / tempat ibadah Yahudi digunakan nama yang berasal 
dari bahasa Yunani? Saya bahkan tak tahu apa kata Ibrani 
untuk kata ini! 
 

3. Kata ‘baptis’ dan juga sebutan ‘Yohanes Pembaptis’. 
Ini berasal dari kata Yunani BAPTO atau BAPTIZO. 
Sebelum Yohanes Pembaptis membaptis, orang-orang 
Yahudi sudah mempraktekkan baptisan dalam agama 
Yahudi, tetapi dilakukan hanya terhadap orang-orang non 
Yahudi yang masuk ke agama Yahudi. Tetapi mengapa 
istilah Ibraninya tidak dikenal / diketahui? 
 

4. Kata ‘ekaristi’ (Inggris: ‘eucharist’) dalam Gereja Roma 
Katolik. 

Ini berasal dari kata EUKHARISTESAS (= giving thanks / 
mengucap syukur), suatu kata Yunani yang muncul dalam 
Mat 26:27. Ini dilakukan oleh Yesus pada waktu mau 
melakukan Perjamuan Kudus. 
Mat 26:27 - “Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap 
syukur lalu memberikannya kepada mereka dan 
berkata: ‘Minumlah, kamu semua, dari cawan ini”. 
Sebetulnya ini adalah istilah yang salah kalau diterapkan 
pada Perjamuan Kudus, karena artinya adalah ‘mengucap 
syukur’. Tetapi yang saya soroti adalah bahwa ini 
menunjukkan adanya jejak bahasa Yunani. 
 

5. Kata ‘kristen’. 
Dalam Kis 11:26 kata ‘Christians’ diterjemahkan dari kata 
Yunani KHRISTIANOUS, yang jelas berasal dari kata 
KHRISTOS (= Kristus). 
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Adam Clarke (tentang Kis 11:26): “‘And the disciples were 
called Christians first at Antioch.’ It is evident they had the 
name Christians from CHRIST their master; as the 
Platonists and Pythagoreans had their name from their 
masters, Plato and Pythagoras. Now, as these had their 
name from those great masters because they attended their 
teaching, and credited their doctrines, so the disciples were 
called Christians because they took Christ for their 
teacher, crediting his doctrines, and following the rule of 
life laid down by him. It has been a question, by whom was 
this name given to the disciples! Some think they assumed 
it; others, that the inhabitants of Antioch gave it to them; 
and others, that it was given by Saul and Barnabas. This 
latter opinion is favoured by the Codex Bezae, which reads 
the 25th and 26th verses thus: ‘And hearing that Saul was 
at Tarsus, he departed, seeking for him; and having found 
him, he besought him to come to Antioch; who, when they 
were come, assembled with the church a whole year, and 
instructed a great number; and there they first called the 
disciples at Antioch Christians’. The word 
CHREEMATISAI in our common text, which we translate 
‘were called,’ signifies in the New Testament ‘to appoint, 
warn, or nominate, by Divine direction.’ In this sense, the 
word is used, Matt. 2:12; Luke 2:26; and in the preceding 
chapter of this book, Acts 10:22. If, therefore, the name 
was given by divine appointment, it is most likely that Saul 
and Barnabas were directed to give it; and that, therefore, 
the name Christian is from God, as well as that grace and 
holiness which are so essentially required and implied in 
the character. Before this time, the Jewish converts vere 
simply called, among themselves, disciples, i. e. scholars; 
believers, saints, the church, or assembly; and, by their 
enemies, Nazarenes, Galileans, the men of this way or sect; 
and perhaps by other names which are not come down to 
us. They considered themselves as one family; and hence, 
the appellation of brethren was frequent among them. It 
was the design of God to make all who believed of one 
heart and one soul, that they might consider him as their 
Father, and live and love like children of the same 
household. A Christian, therefore, is the highest character 
which any human being can bear upon earth; and to 
receive it from God, as those appear to have done - how 
glorious the title! It is however worthy of remark that this 
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name occurs in only three places in the New Testament: 
here, and in Acts 26:28, and in 1 Pet. 4:16” (= ). 
 

6. Kata bahasa Inggris ‘paradise’ (= firdaus / surga). 
Ini berasal dari kata Yunani PARADEISOS, dan muncul 
dalam Luk 23:43  2Kor 12:4  Wah 2:7. 
 

7. Kata ‘kharismatik’. 
Ini berasal dari kata Yunani KHARIS (= grace / kasih 
karunia), KHARISMA (= karunia) atau KHARISAMTA (= 
karunia-karunia). 
 

8. Kata ‘pentakosta’. 
Ini berasal dari kata Yunani PENTEKOSTE, yang artinya 
‘ke 50’. Ini sebetulnya adalah hari raya orang Yahudi (Im 
23:15-16  Ul 16:9-11), tetapi mengapa istilah Ibraninya 
justru tidak populer sama sekali? 
 
Unger’s Bible Dictionary (dengan topik ‘festivals’): 
“‘Pentecost’ (Gk. Pentekoste, ‘fiftieth,’ i.e., ‘day’). The 
second of the three great annual festivals, the others being 
the Passover and Tabernacles. The most important Bible 
passages relating to it are Exo. 23:16; Lev. 23:15-22; Num. 
28:26-31; Deut. 16:9-12” [= ‘Pentakosta’ (Yn. 
PENTEKOSTE, ‘ke 50’, yaitu ‘hari’). Yang kedua dari 3 
hari raya besar tahunan, yang lain adalah Paskah dan 
hari raya Pondok Daun. Text-text Alkitab terpenting 
yang berhubungan dengannya adalah Kel 23:16; Im 
23:15-22; Bil 28:26-31; Ul 16:9-12]. 
 

9. Kata ‘katekisasi’; bahasa Inggris ‘catechism’, yang berarti 
‘pelajaran dasar. Ini diambil dari kata bahasa Yunani 
KATEKHISMOS. Kata KATEKHEMENOS muncul dalam 
Kis 18:25.  
 

10. Kata-kata Theologi, Kristologi, Anthropologi, Eskatologi, 
Pneumatologi, Soteriologi, Eklesiologi, Hamartiologi. Ini 
semua berasal dari kata-kata Yunani THEOS, KHRISTOS, 
ANTHROPOS, dsb, yang digabungkan dengan kata Yunani 
LOGOS. Mengapa tidak ada istilahnya dalam bahasa Ibrani? 
Atau setidaknya istilahnya tidak populer, sehingga sangat 
sedikit, kalau ada, orang Kristen yang mengetahuinya? 
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11. Bahkan kata-kata NOMEN TETRA GRAMMATON (= 
nama empat huruf) yang menunjuk pada YHWH itu sendiri, 
merupakan kata-kata bahasa Yunani! Bukankah aneh, kalau 
kata-kata yang digunakan untuk menunjuk pada nama Allah, 
yang ada dalam bahasa Ibrani, ternyata adalah kata-kata 
bahasa Yunani? Mengapa bukan menggunakan bahasa 
Ibrani? Tentu kata-kata ‘nama empat huruf’ itu bisa 
diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani, tetapi itu sama sekali 
tidak populer. Sedangkan bahasa Yunaninyalah yang 
populer? Tidak bisa tidak, ini merupakan jejak bahasa 
Yunani dalam agama Kristen, dan ini tidak akan bisa ada, 
seandainya seluruh Kitab Suci ditulis dengan bahasa asli 
bahasa Ibrani! 
 

12. Kata-kata lain dalam dunia kristen / theologia, seperti: 
• kata ‘bible’ yang berasal dari kata Yunani BIBLIA / 

BIBLOS. 
• kata ‘autograph’ yang berasal dari kata-kata Yunani 

AUTO (= self / sendiri) + GRAPHOS / GRAPHEIN (= to 
write / menulis). 

• istilah hermeneutics ‘TYPE’, yang berasal dari kata 
Yunani TUPOS, yang muncul dalam Ro 5:14 
(diterjemahkan ‘gambaran’). 

• istilah HERMENEUTICS, yang berasal dari kata Yunani 
HERMENEUO (= menafsirkan, menterjemahkan). 

• istilah APOLOGETICS, yang berasal dari kata Yunani 
APOLOGIA (1Pet 3:15). 

• istilah ‘antikrist’ berasal dari kata-kata Yunani ANTI (= 
against / terhadap / menentang) + KHRISTOS (= 
Kristus). 

• kata bahasa Inggris ‘apostle’ (= rasul) yang berasal dari 
kata Yunani APOSTOLOS. 

• kata-kata ‘dichotomy’ (dari kata Yunani DIKHA + 
TEMNEIN / to cut / memotong) dan ‘trichotomy’ (dari 
kata Yunani TRI / TREIS + TEMNEIN). 

• istilah ‘monarchianism’ (dari kata Yunani MONOS / 
alone + ARKHEIN / to rule). 

• istilah ‘MONOTHEISM’, ‘TRITHEISM’, 
‘POLYTHEISM’ dan ‘ATHEISM’ (dari kata Yunani 
MONOS / TRI / POLY / A + THEOS). 

• istilah ‘PANTHEISM’, yang berasal dari kata-kata 
Yunani PANTA (= segala sesuatu) + THEOS (= Allah). 
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• istilah ‘ANTHROPOMOPHISM’ (= gaya bahasa yang 
menggambarkan Allah seakan-akan Ia berbentuk 
manusia). Kata ini berasal dari 2 kata Yunani, yaitu 
ANTHROPOS (= manusia) + MORPHE (= bentuk). 

• Istilah teori ‘KENOSIS’ (= teori pengosongan diri), yang 
menunjuk pada suatu ajaran sesat dalam Kristologi. 
Istilah ini berasal dari kata Yunani EKENOSEN (= 
mengosongkan) dalam Fil 2:7. 

• istilah ‘theophany’ (penampakan Allah sebagai manusia 
dalam Perjanjian Lama, yang biasana dianggap menunjuk 
kepada Anak Allah), berasal dari kata Yunani THEOS (= 
Allah) + PHANEIA (= appearance / penampakan). 

• kata-kata bahasa Inggris ‘devil’ (= iblis) dan ‘demon’ (= 
setan / roh jahat), yang masing-masing berasal dari kata 
Yunani DIABOLOS (Kis 10:38) dan DAIMON (Mat 
8:31). 

• kata bahasa Inggris ‘angel’ (= malaikat) yang berasal dari 
kata Yunani ANGGELOS. 

• kata bahasa Inggris ‘archangel’ (= penghuku malaikat) 
yang berasal dari kata-kata Yunani ARKHE (= kepala / 
pemimpin) + ANGGELOS (= angel / malaikat) 

• kata-kata ‘polygamy’ dan ‘polyandry’, yang berasal dari 
kata-kata Yunani POLY (= banyak) + GAMOS (= 
pernikahan) / ANDROS (= seorang laki-laki). 

• kata ‘diaken’ / ‘deacon’ dari kata Yunani DIAKONOS. 
• kata ‘Presbyterian’ / ‘Presbytery’ dari kata Yunani 

PRESBUTEROS. 
• kata ‘episkopal’ dari kata Yunani EPISKOPOS. 
• kata ‘idolatry’ (= penyembahan berhala) yang berasal 

dari kata-kata Yunani EIDOLON (= idol / patung 
berhala) + LATREIA (= penyembahan). 

• kata ‘philosophy’ (= filsafat), berasal dari kata-kata 
Yunani PHILIA (= love) + SOPHIA (= wisdom / 
hikmat). 

• kata bahasa Inggris ‘psalm’ (= mazmur) berasal dari kata 
Yunani PSALMOS. 

• kata-kata ‘monergistic’ [MONO (= satu) + ERGA (= 
kerja)] dan ‘synergictic’ [SUN / SYN (= bersama-sama 
dengan) + ERGA (= kerja)]. 

• kata-kata ‘HUPOSTASIS’ (= pribadi), ‘PHUSIS’ (= 
hakekat) dan OUSIA (= zat) yang merupakan istilah-
istilah penting dalam doktrin Allah Tritunggal. 
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• kata-kata HOMO-OUSIOS (= zat yang sama / satu), 
HETERO-OUSIOS (= zat yang berbeda), dan HOMOI-
OUSIOS (= zat yang mirip), yang sangat terkenal dalam 
perdebatan di sekitar Sidang Gereja Nicea tahun 325 M. 
Istilah-istilah itu berasal dari kata-kata Yunani HOMO / 
HETERO / HOMOI (= satu / sama / berbeda / mirip) + 
OUSIA (= zat). 

• kata ‘Pentateuch’ (lima kitab Musa, yaitu Kejadian - 
Ulangan), juga berasal dari 2 kata bahasa Yunani, yaitu 
PENTA (= lima) + TEUKHOS (= buku / kitab). Apakah 
tidak aneh bahwa istilah yang populer untuk lima kitab 
Musa ini, yang jelas-jelas ditulis dalam bahasa asli 
bahasa Ibrani, merupakan istilah bahasa Yunani? 

• Kata ‘glosolali’. 
Ini berasal dari kata Yunani GLOSSA, yang artinya 
‘lidah / bahasa’, tetapi kadang-kadang harus 
diterjemahkan ‘bahasa Roh’. 

 
Memang kata-kata Ibrani juga punya jejak, seperti SHALOM 
(yang ini baru-baru saja menjadi populer, dulunya tidak), 
AMIN, HALELUYAH, SABAT, GOLGOTA, HOSANNA, 
SATAN, TORAH (Taurat), MALAKH (malaikat), dan 
sebagainya. Tetapi boleh dikatakan jejaknya sangat sedikit atau 
jauh lebih sedikit, kalau dibandingkan dengan jejak dari bahasa 
Yunani. 
Belum lagi adanya kemungkinan bahwa kata-kata ini sebetulnya 
bukan jejak bahasa Ibrani tetapi jejak dari bahasa Arab, yang 
memang mirip dengan Ibrani. Juga ada kemungkinan lain 
bahwa kata-kata ini didapatkan dari kata Ibrani yang telah 
diyunanikan, seperti kata SABAT, AMIN, HALELUYAH. 
Jejak dari bahasa Ibrani yang sangat sedikit ini tidak masuk akal 
kalau seluruh Kitab Suci mempunyai bahasa asli bahasa Ibrani. 
 
Nelson’s Bible Dictionary: “‘AMEN.’ A min (so be it) - a 
solemn word by which a person confirms a statement, an oath, 
or a covenant (Num. 5:22; Neh. 5:13). It is also used in 
worship to affirm an address, psalm, or prayer. In Isaiah 
65:16 the Lord is called ‘the God of truth’; the original 
Hebrew means, ‘the God of Amen.’ This is Isaiah’s way of 
saying that the Lord is the One who remains eternally true, 
the One who can always be relied on. In the New Testament, 
our Lord Jesus Christ is given the same title: ‘the Amen, the 
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Faithful and True Witness’ (Rev. 3:14). He, too, is eternally 
true and reliable” (= ). 
 

6) Buku yang membahas Perjanjian Lama selalu mengacu pada 
bahasa Ibrani dan yang membahas Perjanjian Baru selalu mengacu 
pada bahasa Yunani. 
 
a) Buku tafsiran. 

Para penafsir selalu mengacu pada bahasa Ibrani dalam 
penafsiran mereka tentang Perjanjian Lama, tetapi mengacu 
pada bahasa Yunani dalam penafsiran mereka tentang 
Perjanjian Baru. 
 
Contoh: 
 
Adam Clarke (tentang Kej 1:1): “Genesis 1:1. ‘In the 
beginning God created the heaven and the earth.’ 
BªREE'SHIYT BAARAA' 'ELOHIYM 'EET 
HASHAAMAYIM Wª'EET HAA'AARETS, ...  The original 
word 'Elohim (heb 430), "God," is certainly the plural form of 
'Eel, or 'Eloah” (= ). 
Catatan: yang saya garis-bawahi adalah kata-kata bahasa Ibrani. 
 
Adam Clarke (tentang Yoh 1:1): “John 1:1. ‘In the beginning 
was the Word, and the Word was with God, and the Word was 
God.’ ... ‘Was the Word.’ Or, existed the LOGOS. This term 
should he left untranslated, for the very same reason why the 
names Jesus and Christ are left untranslated. ... ‘And the 
Word was God.’ Or, God (Deity), THEOS , was the Logos” (= 
). 
Catatan: yang saya garis-bawahi adalah kata-kata bahasa 
Yunani. 
 
Juga seringkali para penafsir dalam membahas ayat-ayat 
Perjanjian Lama, selain mengacu pada bahasa Ibraninya, juga 
mengacu pada bahasa Yunani dari LXX / Septuaginta. 
Adam Clarke (tentang Kel 2:2): “‘Was a goodly child.’ The 
Hebrew text simply says ‘good’, TOWB, ‘that he was good,’ 
which signifies that he was not only a perfect, well-formed 
child, but that he was very beautiful; hence, the Septuagint 
translate the place, IDONTES DE AUTON ASTEION, 
‘Seeing him to be beautiful,’ which Stephen interprets, EEN 
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ASTEIOS TOO THEOO ‘He was comely to God, or divinely 
beautiful.’” (= ). 
Catatan: yang saya beri garis bawah tunggal adalah kata bahasa 
Ibrani, sedangkan yang saya beri garis bawah ganda 
menunjukkan bahwa Adam Clarke mengacu pada LXX / 
Septuaginta. 
 
Pertanyaan saya: dalam membahas Perjanjian Baru, mengapa 
tidak ada penafsir yang selain membahas text Yunani dari 
Perjanjian Baru, lalu membandingkannya dengan text bahasa 
Ibrani dari Perjanjian Baru? Memang ada penafsir yang 
membahas bahasa Ibraninya, tetapi tidak ada yang membahas 
text Ibrani Perjanjian Baru. 
Catatan: mungkin perkecualiannya hanyalah kalau penafsirnya 
adalah orang Yahudi! Ini menjadi sama seperti kalau saya 
menggunakan text bahasa Indonesia karena saya orang 
Indonesia. 
 

b) ‘Word Studies’ (buku-buku yang membahas kata-kata Kitab 
Suci dalam bahasa aslinya) selalu membahas bahasa Ibrani 
untuk Perjanjian Lama dan bahasa Yunani untuk Perjanjian 
Baru. 

 
c) Kitab Suci Interlinear, yang memberikan text bahasa asli 

dengan terjemahan kata per kata di bawahnya, selalu 
menggunakan text bahasa Ibrani untuk Perjanjian Lama dan 
bahasa Yunani untuk Perjanjian Baru. 
 

d) Kitab Suci aslinya juga selalu bahasa Ibrani untuk Perjanjian 
Lama dan bahasa Yunani untuk Perjanjian Baru. 
 

7) Di sekolah theologia, selalu diajar bahasa Ibrani dan bahasa 
Yunani. Mengapa? 
 

8) Bruce Metzger menulis buku berjudul ‘A Textual Commentary on 
the Greek New Testament’, dan dalam buku itu ia membahas 
‘textual problem’ (perbedaan text antar manuscripts) dalam 
Perjanjian Baru. Dan ia tidak pernah membahas kata Ibrani, tetapi 
ia membahas kata Yunani. Dan ia juga menunjukkan nama dari 
manuscripts Yunani yang ia gunakan. 
 

9) Para penterjemah Kitab Suci, menterjemahkan Perjanjian Baru dari 
bahasa asli bahasa Yunani. 
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Encyclopedia Britannica 2007 (dengan topik ‘language’): “St. 
Jerome, translator of the famed Latin Bible, the Vulgate, from 
the Hebrew and Greek originals” (= Santo Jerome, penterjemah 
dari Alkitab Latin yang terkenal, Vulgate, dari bahasa asli 
Ibrani dan Yunani). 
 
Encyclopedia Britannica 2007 (dengan topik ‘Biblical literature’: 
“Because of the influence of printing and a demand for 
scriptures in the vernacular, William Tyndale began working on 
a New Testament translation directly from the Greek in 1523” (= 
Karena pengaruh dari percetakan dan suatu tuntutan untuk 
Kitab Suci dalam bahasa sehari-hari, William Tyndale mulai 
mengerjakan suatu terjemahan Perjanjian Baru langsung dari 
bahasa Yunani pada tahun 1523). 
 
Encyclopedia Britannica 2007 (dengan topik ‘polyglot Bible’): 
“any of several editions of the Bible in which the text consists of 
translations of various languages arranged in parallel columns. 
... The first and best known polyglot Bible is the Complutesian, ... 
The Old Testament in the Complutesian contained a revised 
Masoretic Hebrew Text and translations in ... The Complutesian 
New Testament presented the original Greek version together 
with the Latin translation” (= yang manapun dari beberapa 
edisi dari Alkitab dalam mana textnya mencakup terjemahan-
terjemahan dari bermacam-macam bahasa yang diatur dalam 
kolom-kolom yang paralel. ... Alkitab Polyglot yang pertama 
dan paling terkenal adalah Complutesian, ... Perjanjian Lama 
dalam Complutesian mencakup Text Ibrani Masoretik yang 
direvisi dan terjemahan-terjemahan dalam ... Perjanjian Baru 
Complutesian menyajikan versi bahasa Yunani orisinil 
bersama dengan terjemahan bahasa Latin). 
 
Encyclopedia Britannica 2007 (dengan topik ‘biblical translation’): 
“Erasmus, who in 1516 published an edition of the New 
Testament containing the Greek text and his own translation into 
Latin. ... Martin Luther produced the first complete translation 
from the original Greek and Hebrew into a modern European 
language” (= Erasmus, yang pada tahun 1516 menerbitkan 
suatu edisi Perjanjian Baru yang mencakup text bahasa 
Yunani dan terjemahannya sendiri ke dalam bahasa Latin. ... 
Martin Luther menghasilkan terjemahan pertama yang 
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lengkap dari bahasa Yunani dan Ibrani orisinil ke dalam suatu 
bahasa modern Eropah). 
 
Dalam KJV, persis pada bagian sebelum Perjanjian Baru dimulai 
ada kata-kata sebagai berikut: “The New Testament of our Lord 
and Saviour Jesus Christ translated out of the original Greek: 
and with the former translations diligently compared and revised 
by his majesty’s special command” (= Perjanjian Baru dari 
Tuhan dan Juruselamat kita Yesus Kristus diterjemahkan dari 
bahasa asli bahasa Yunani: dan dibandingkan dan direvisi 
dengan hati-hati dengan terjemahan-terjemahan sebelumnya 
oleh perintah khusus dari Sri Baginda). 
 
Dalam NIV, pada bagian preface, di awal Kitab Suci, ada kata-kata 
“The Greek text used in translating the New Testament was an 
eclectic one” (= Text Yunani yang digunakan dalam 
menterjemahkan Perjanjian Baru adalah text pilihan). 
 
Dalam RSV, pada halaman persis sebelum Perjanjian Baru dimulai 
ada kata-kata “Translated from the Greek” (= Diterjemahkan 
dari bahasa Yunani). 
 
Dalam NASB pada bagian awal ada bab berjudul ‘Principles of 
Translation’, dan di sana ada kata-kata “Greek Text. 
Consideration was given to the latest available manuscripts with 
a view to determining the best Greek text. In most instances the 
23rd edition of Eberhard Nestle’s Novum Testamentum Graece 
was followed” (= Text Yunani. Pertimbangan diberikan pada 
manuscripts terakhir yang tersedia dengan maksud untuk 
menentukan text Yunani yang terbaik. Dalam kebanyakan 
kejadian, edisi ke 23 dari Perjanjian Baru Yunani Eberhard 
Nestle’s diikuti). 
 

10) Bapa-bapa gereja mengutip banyak sekali 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 Yunani adalah buku kuno yang 
paling sering dikutip. Banyak, banyak, banyak penulis kuno 
mengutip darinya. Kutipan-kutipan ini berulang-ulang 
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membuktikan ke-otentik-annya. Perjanjian Baru Yunani 
dikutip lebih dari 10.000 kali oleh penulis-penulis kuno). 
Berapa kali mereka mengutip dari Perjanjian Baru bahasa Ibrani? 
Gary Mink mengatakan 0 (nol)!!! Jangan heran, karena memang 
Perjanjian Baru baru diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani paling 
awal pada tahun 1385 M. 
 

11) Jumlah manuscripts Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani 
ada lebih dari 5000, sedangkan manuscripts Perjanjian Baru dalam 
bahasa Ibrani adalah NOL! 
Kristian Sugiyarto sendiri kelihatannya mengakui hal itu. 
 
Kristian Sugiyarto: “Saya lebih yakin bahwa percakapan dalam 
PB didominasi Ibrani-Aramaik (Sudah saya ulas pada 
tanggapan terdahulu) Koran The Japan Times, Thursday, Feb. 
27, 2003, p. 20 memberitakan bahwa orang-orang Kristen 
Asyrian di Mosul (Niniwe) adalah satu-satunya suku bangsa 
yang tetap memelihara bahasa Aramaik hingga kini dan selalu 
mengajarkannya pada anak-anaknya; bahasa ini adalah 
bahasa semasa Yesus hidup; informasi ini 
MENGINDIKASIKAN bahwa Alkitab Kristen Asirian 
TENTULAH berbahasa asli Aramaik yang bukan terjemahan 
dari PB Yunani, dan memang dari sinilah antara lain James 
Trimm menyusun Alkitab PB-Hebrew. Namun memang 
catatan tulisan yang lengkap dan bertahan hingga kanonisasi 
adalah dalam bahasa Yunani”. 
 
Catatan: yang saya tekankan adalah bagian yang saya beri garis 
bawah tunggal. Ini merupakan pengakuan Kristian Sugiyarto 
bahwa manuscripts yang ada semuanya dalam bahasa Yunani. 
Sedangkan bagian yang saya beri garis bawah ganda hanyalah 
merupakan asumsi yang tidak berdasar. Kata ‘mengindikasikan’, 
dan ‘tentulah’ (yang saya cetak dengan huruf besar) menunjukkan 
bahwa ini hanya asumsi dari Kristian Sugiyarto. 
 

12) Kelompok Yahweh-isme ini berdoa supaya ditemukan 
manuscript Ibrani. 

Gary Mink mengatakan bahwa kelompok Yahweh-isme ini 
beranggapan bahwa ada manuscripts Ibrani dari Perjanjian Baru, 
tetapi belum ketemu, dan mereka berdoa supaya manuscripts itu 
bisa diketemukan. 
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Gary Mink (internet): “The people of one sacred name group, 
with which I am personally acquainted, have been told by their 
leader to pray for God to bring to light a manuscript of a Hebrew 
New Testament. They think one may be hidden in the Vatican 
Library. They also hope more scrolls will be found in the caves 
around Israel. Their prayer is for a Hebrew scroll of the New 
Testament to be found among them. Of course, you can see that 
such an action amounts to an admission there is no evidence for 
a Hebrew New Testament. Such an admission is correct. There is 
no evidence. The reason there is no evidence: there is not now 
nor was there ever such a New Testament. When a thing has not 
happened, it leaves no evidence” (= Orang-orang dari satu 
kelompok nama keramat / kudus, dengan siapa saya kenal 
secara pribadi, telah diberitahu oleh pemimpin mereka untuk 
berdoa supaya Allah membawa kepada terang suatu 
manuscript Perjanjian Baru Ibrani. Mereka berpikir ada satu 
yang mungkin disembunyikan di Perpustakaan Vatican. 
Mereka juga berharap lebih banyak gulungan / naskah akan 
ditemukan dalam gua-gua di sekitar Israel. Mereka berdoa 
untuk ditemukannya suatu gulungan Perjanjian Baru Ibrani di 
antara mereka. Tentu saja, engkau dapat melihat bahwa 
tindakan seperti itu sama dengan suatu pengakuan bahwa 
tidak ada bukti untuk suatu Perjanjian Baru Ibrani. 
Pengakuan seperti itu adalah benar. Tidak ada bukti. Alasan 
mengapa tidak ada bukti adalah: baik sekarang maupun dulu 
tidak pernah ada Perjanjian Baru seperti itu. Kalau suatu hal 
tidak pernah terjadi, hal itu tidak meninggalkan bukti). 
 

13) Manuscript Perjanjian Baru tertua ada dalam bahasa Yunani, 
dan mengandung nama Yesus dalam bahasa Yunani! 
 
Gary Mink (internet): “A very weighty piece of evidence lies in the 
John Ryland Library in Manchester England. It is a fragment of 
the eighteenth chapter of John’s Gospel. It is commonly called 
the Ryland Fragment and is numbered p52. It was found in 
Egypt in 1934. While it is not the original Gospel written in 
John’s own handwriting, it is likely a copy made directly from the 
original. Manuscript specialists date it in the first quarter of the 
second century. Some set the date as early as A.D. 100. An 
interesting note on the contents of this small piece of John’s 
writing: it has the name of Jesus in Greek. The same Greek in 
which John wrote the original” (= Suatu potongan bukti yang 
sangat penting terletak di Perpustakaan John Ryland di 
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Manchester, Inggris. Itu adalah suatu potongan dari Injil 
Yohanes pasal 18. Itu biasanya disebut Potongan Ryland dan 
diberi nomor p52. Itu ditemukan di Mesir pada tahun 1934. 
Sekalipun itu bukanlah Injil orisinil yang ditulis oleh tulisan 
tangan Yohanes sendiri, itu mungkin adalah suatu salinan 
yang dibuat langsung dari naskah asli. Para ahli manuscripts 
menyatakan tahun pembuatannya tahun 100 M. Suatu catatan 
yang menarik tentang isi dari potongan kecil dari tulisan 
Yohanes ini: potongan itu mempunyai nama Yesus dalam 
bahasa Yunani. Bahasa Yunani yang sama dalam mana 
Yohanes menulis naskah aslinya). 
 

14) Foto-foto manuscripts Perjanjian Baru ada dalam bahasa 
Yunani. 

Semua manuscripts ini diberi nama, manuscriptsnya ada di banyak 
museum, dan ada foto-fotonya. Dan dari foto-foto manuscripts ini 
terlihat dengan jelas bahwa bahasa yang digunakan adalah bahasa 
Yunani. 
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