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Abstrak 

Several efforts have been done in order to translate the Hebrew word 
YHWH into Yahweh in Indonesian. The objective of this paper is to 
search the roots of the name YHWH anthropologically and 
historically from texts that appear in Hebrew Bible (Hebrew version) 
of Old Testament (Christian version). 
The Absolute One, the Divine, which is called Tuhan in Indonesian, is 
a mysterious reality. His/her existence remains puzzled. Each nation 
has its own way to reveal its presence culturally. The Jews call 
him/her YHWH while Arabians know him/her by the name Allah 
SWT. In Indonesia, we are informed that Torajan call the Absolute 
One as Puang Matua. Through our encounter with Hebrew Scripture 
we learnt that the names of the Absolute One are Yahweh and 
Elohim. Yahweh has been translated as Tuhan in Indonesian, while 
Elohim as Allah. Those two different names reflect two different 
groups of people in Biblical Israel. People in North called the Deity 
as Elohim as appeared in E source in Hebrew Bible, while in South, 
people called Him/her by the name Yahweh as shown in J source 
written in the same Scripture. Those two names refer to the same 
Deity but expressed differently based on the different background and 
culture. Therefore, an attempt to translate those two names in 
Indonesian will be done when we can find the proper words that 
agree with Indonesian vocabulary. 

KeyWords: Nama Yahweh, Kekristenan Indonesia, Teologi Perjan- 

jian Lama 

Akhir-akhir ini mulai terdengar suara gereja-gereja tertentu yang 
menginginkan Lembaga Alkitab Indonesia (LAI) mengganti kata Allah 
dalam terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia dengan kata Yahweh. 
Alasannya, hal itu lebih sesuai dengan aslinya. Selain itu, kata Allah 
adalah nama dewa bangsa Arab masa lain, sehingga dinilai tidak sesuai 
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dengan iman Kristen. Jadi Kekristenan harus dimumikan kembali 

menurut keinginan tersebut. Belum diketahui sikap LAI terhadap hal ini. 
Memang selain aspek bahasa, sudah tentu ada dimensi lainnya pula 

dalam semua persoalan ini seperti motivasi ekonomik, politik dsbnya. Itu 
tidak akan disinggung dalam tulisan ini. Tulisan ini hanya berusaha untuk 
menempatkan pengertian kata-kata tersebut dari sisi sejarah dan budaya 
agar dapat dipahami dengan baik sebelum akhimya harus ditetapkan 
penerjemahan yang lebih tepat. 

Untuk itu, dalam tulisan ini akan dibahas terlebih dahulu latar 
belakang sejarah perkembangan bangsa Israel yang kemudian menjadi 

bangsa Yahudi, latar belakang agama mereka, lalu mengkaji secara 
historik proses terjadinya Kitab Suci mereka baru sesudah itu akan dikaji 
masalah penerjemahan itu. 

Geografis 
Secara geografis, Israel Alkitab terletak di Timur Tengah dalam 

suatu wilayah yang dikenal sebagai bulan sabit subur (fertile crescent). 
Dari wilayah bulan sabit subur tersebut, Israel Alkitab berada di tengah- 

tengahnya, diapit oleh dua kutub peradaban besar. Di sebelah timur 
terletak kutub peradaban besar Mesopotamia, Babylonia, Assyria dan di 
sebelah barat terdapat kutub peradaban Mesir. 

Terdapat lalulintas ekonomi dan kebudayaan yang sangat tinggi di 
wilayah bulan sabit subur tersebut. Akibatnya, terdapat hubungan sosial 
dan budaya bangsa-bangsa yang terletak di bulan sabit subur tersebut 
yang saling mempengaruhi. 

Identitas 
Israel Alkitab adalah nama yang diberikan kepada bangsa Yahudi 

sebagaimana dinyatakan dalam Alkitab Ibrani, yang oleh Gereja disebut 

Alkitab Perjanjian Lama. Jadi terhadap satu bangsa Yahudi itu ada 
istilah Israel, Ibrani dan Yahudi. Bangsa apakah yang dimaksud? 

Urut-urutan nama tersebut diperkirakan sebagai berikut: Ibrani- 
Israel-Yahudi. 

Ibrani, adalah nama bagi sekelompok orang di bawah pimpinan 
Musa yang keluar dari Mesir masuk ke tanah Kanaan. Mereka sering 
juga disebut Budak-Budak Ibrani karena pengalaman diperbudak di 
Mesir. 

Israel, adalah nama ketika bersama dengan suku-suku yang ada di 
tanah Kanaan, budak-budak Ibrani membentuk suatu kehidupan bersama. 
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Kehidupan bersama mereka terdiri dari dua bentuk, yaitu konfederasi 

suku-suku penyembah Yahweh, dan kerajaan. Pada waktu kehidupan 
mereka berbentuk konfederasi suku-suku dan kerajaan bersatu, mereka 
masih disebut Israel. Ketika kerajaannya kemudian pecah menjadi dua, 
bagian yang di utara disebut Kerajaan Israel (Utara), sedangkan bagian 
yang di selatan disebut Kerajaan Yehuda, karena suku Yehuda adalah 
pendukung utama Kerajaan Selatan itu. 

Yahudi, adalah sebutan bagi penduduk Kerajaan Yehuda, setelah 
Kerajaan Yehuda dihancurkan oleh Babylonia Baru dan penduduknya di 
buang ke berbagai daerah jajahan Babylonia Baru. 

Sejarah 
Kapan bangsa Israel Alkitab diperkirakan mulai ada? Sama seperti 

halnya bangsa Indonesia mulai ada dalam peta sejarah dunia tahun 1945 
ZB (zaman bersama), maka bangsa Israel Alkitab diperkirakan mulai 

berada sekitar tahun 1250 SZB (sebelum zaman bersama). Mesir sejak 
tahun 2600 SZB sudah ada bahkan sudah memiliki pyramida. 

Dari tahun 1250 SZB - 1000 SZB bentuk kehidupan mereka adalah 

konfederasi suku-suku penyembah Yahweh (Lihat Lampiran). Kemudian 
tahun 1000 SZB Daud merubah bentuk konfederasi tersebut menjadi 
kerajaan. Diduga Daud menggandengkan dua "kerajaan." Yang pertama 
adalah "Kerajaan Israel" di Utara yang dahulu pemah dipimpin oleh 
Saul. Yang kedua, "kerajaan baru" yang didirikan Daud dan berpusat di 
Hebron dengan suku Yehuda sebagai bagian utamanya. Gandengan 

kedua kerajaan itu yang disebut Kerajaan Israel (Bersatu). Supaya 
memperkokoh gandengan tersebut, Daud merebut Yerusalem yang 
terletak di antara kedua "kerajaan" tersebut dari tangan orang Yebus. 

Salomo yang menggantikannya kemudian meniadakan gandengan kedua 
"kerajaan" itu lalu menyatukannya menjadi satu kerajaan Israel. Hal ini 
semakin diperketat dengan pendirian Bait Allah sebagai pusat ibadah. 

Setelah Salomo meninggal tahun 931 SZB, Kerajaan Israel pecah 

kembali menjadi dua kerajaan lemah, yaitu di utara menjadi Kerajaan 
Israel (Utara) dan di selatan menjadi Kerajaan Yehuda. Kerajaan Yehuda 
dipimpin oleh Raja Rehabeam, keturunan Salomo dari dinasti Daud, 
sedangkan Kerajaan Israel (Utara) dipimpin oleh Raja Yerobeam, bukan 

dinasti Daud. Selama masa kerajaan itu, Israel Utara dipimpin oleh raja- 
raja dari lima - enam dinasti. 

Kerajaan Israel (Utara) berada dari tahun 931 SZB sampai tahun 
722 SZB, karena kemudian dihancurkan oleh bangsa Assyria (Kutub 
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Peradaban Timur) sebagai super power waktu itu. Samaria (ibukota) 
diduduki bangsa Assyria dan para pemimpin Israel (Utara) di buang 
keluar Israel di berbagai wilayah jajahan Assyria. 

Kerajaan Yehuda (Selatan) hidup dari tahun 931 SZB - 586 SZB, 
karena kemudian dihancurkan oleh bangsa Babylonia (Kutub Peradaban 
Timur) sebagai super power waktu itu. Yerusalem (ibukota) diduduki 

dan para pemimpin Yehuda di buang ke Babylonia Baru. Selama masa 
kerajaan itu, Yehuda dipimpin oleh raja-raja yang berasal dari satu 

dinasti saja, yaitu dinasti Daud. Pada masa pembuangan inilah penduduk 

Yehuda itu mulai disebut Yahudi. 
Ketika Persia muncul sebagai super power baru menggantikan 

Babylona Baru tahun 538 SZB, bangsa Yahudi yang berada di 
pembuangan dibawa pulang oleh Koresy, raja Persia, dan diberi otonomi 

terbatas mengurus diri sendiri di bawah kekaisaran Persia. Bupati (bukan 
raja) dan imam adalah pemimpin mereka. Wilayah jajahan Persia ini 
meluas sampai ke India. 

Tahun 332 SZB kekaisaran Persia ditaklukkan oleh Alexander 

Agung dari Makedonia, maka bangsa Yahudi dijajah oleh Makedonia. 
Tahun 301 SZB ketika Alexander Agung wafat, wilayah 

kekuasaannya digantikan oleh jenderal-jenderalnya yang kemudian 
menguasai wilayah Alexander itu dengan nama Ptolomaik (Mesir) tahun 
301 SZB-198 SZB dan Seleucid (Syria) tahun 198 SZB-140 SZB. Tahun 
140 SZB - 63 SZB bangsa Yahudi itu memberobntak terhadap Seucid 
dan mendapatkan kemerdekaan terbatas di dearah-dearah perkotaan di 

bawah kepemimpinan raja-raja Makabeus dari dinasti Hasmonean. Mulai 

tahun 53 SZB Kerajaan Romawi muncul sebagai super power baru dan 
menundukkan kerajaan Yahudi dibawah dinasti Hasmonean itu. 

Bangsa Israel Alkitab yang kemudian bernama bangsa Yahudi, 
kemudian tidaklah lagi memiliki bentuk kehidupan politik merdeka 
sebagai kerajaan sejak tahun 586 SZB.^ Baru pada tahun 1948 ZB, 
bangsa Yahudi itu memiliki bentuk kehidupan sebagai bangsa merdeka 
ketika mereka mendirikan Negara Israel Modem di bawah pimpinan 
Inggris dan Amerika Serikat. Negara Israel modem itu harus dibedakan 
dengan Israel Alkitab. 

Agama 
Agama dan kepercayaan terhadap Yang Mutlak dari bangsa Ibrani- 

Israel-Yahudi dapat digambarkan sebagai berikut. Ketika budak-budak 
Ibrani (kelompok Musa) keluar dari Mesir, mereka telah memiliki 
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kepercayaan terhadap Yang Mutlak. Yang Mutlak itu disebut dengan 

nama Yahweh. Yahweh ini adalah monoteis (tunggal), bukan politeis 
(jamak). Ada tiga teori tentang asal-usul Yahweh monoteis ini, yaitu teori 
Mesir, Syria dan Midian.2) Teori Mesir mengatakan bahwa Yahweh 

monoteis diperoleh Musa dari monoteisme Mesir yang adalah Dewa 
Matahari (Ra) sebagai dewa tunggal. Ini berhubungan dengan fakta 

bahwa Musa (nama bahasa Mesir) pemah hidup di lingkungan istana 
Mesir. Teori Syria mengatakan bahwa ini kepercayaan khas bangsa 
Ibrani yang mengembara dari Kanaan masuk ke Mesir dan sudah 

membawa kepercayaan Yahweh itu. Dan teori Midian mengatakan 
bahwa kepercayaan ini diperoleh Musa dari mertuanya yang berasal dari 
Midian. Para ahli seperti biasanya belum sepakat mengenai teori yang 
benar. 

Kelompok Musa yang merupakan budak Ibrani ini ketika masuk ke 
Kanaan dan memperkenalkan Yahweh ini kepada suku-suku yang sudah 

ada di Kanaan itu. Suku-suku ini sudah memiliki kepercayaan sendiri- 
sendiri kepada Yang Mutlak dengan nama yang berbeda-beda tapi sama, 

yaitu El- (el epitet), dengan sebutan tertentu. Misalnya: El-Abraham, El- 
Yitzak, El-Yakub, El-tsaday, dsb. Diduga keras, sembari percaya kepada 

masing-masing El- ini sebagai "dewa" lokal, mereka juga memiliki 
kepercayaan kepada Yahweh ini, sebagai "dewa" nasional Israel. Agama 
yang berisi kepercayaan kepada Yahweh ini disebut Yahwisme. Pada 
masa konfederasi suku-suku, diduga kuat bentuk kepercayaan mendua 

seperti ini yang ada. 
Ketika Daud "mempersatukan" atau mungkin lebih tepat 

menggandeng kedua kerajaan menjadi kerajaan Israel (Bersatu), 
kepercayaan terhadap Yahweh mulai diperkuat sementara kepercayaan 
kepada El- mulai diperlemah. Hal ini terjadi karena Daud memusatkan 
semua ibadah dari Israel (Bersatu) itu hanya di Yerusalem. Untuk itulah 
dia membawa masuk tabut perjanjian itu ke Yerusalem. Akibatnya, 
tempat penyembahan berbagai El- yang sudah ada pada suku-suku Israel 
itu harus ditinggalkan walaupun tidak sepenuhnya ditutup dan harus 
digantikan dengan penyembahan terhadap Yahweh di Yerusalem. 

Pemusatan ibadah ini dilakukannya dengan mengembangkan kultus 
raja di Yerusalem. Dalam kultus ini raja dipahami sebagai anak dewa. 
Karena itu Daud dikenal sebagai Anak Yahweh (Tuhan).3) Dapat 
dimengerti kalau Yahwisme yang dikembangkan Daud mendapat tekanan 
yang berbeda dengan Yahwisme ketika masih di era konfederasi, karena 

kepentingan politik raja Daud. 
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Ketika Daud digantikan Salomo, barulah persatuan kerajaan itu 

betul-betul terjadi. Gandengan yang diduga dilakukan Daud, dihapuskan 
oleh Salomo. Seluruh Israel Alkitab dipersatukan Salomo, yang semula 

terdiri dari 12 distrik. Persatuan ini didukung dengan persatuan agama 
dengan didirikannya Bait Allah oleh Salomo. Kepercayaan terhadap El- 
semakin tersingkir dan Yahwisme juga semakin menjadi politis akibat 
pemersatuan yang dilakukan Salomo. 

Pada waktu Salomo meninggal dan digantikan Rehabeam, kerajaan 
pecah menjadi dua. Rakyat di Utara di bawah pimpinan Yerobeam 
melakukan pemberontakan dengan bantuan Mesir akibat penderitaan dan 

sengsara yang mereka alami dari pemerintahan Salomo dan Rehabeam 
anaknya tak mau meringankan penederitaan rakyat itu. Israel di Utara 
memisahkan diri, karena mereka memiliki daerah pertanian yang subur 

sehingga mereka adalah obyek sangat baik untuk menjadi sumber dana 
membiayai proyek-proyek raksasa Salomo. Karena itulah dapat dipahami 
kalau merekalah yang sangat menderita akibat pembangunan Salomo ini. 

Kerajaan Israel (Utara) memisahkan diri secara politik dan agama 
dari Yehuda dan Yerusalem. Tempat-tempat ibadah yang dahulu ada dan 

ditutup pada masa Daud dan Salomo, dihidupkan kembali oleh 
Yerobeam. Ini tindakan yang wajar saja, karena memanmg dahulu 

mereka sudah menyembah Yang Mutlak itu dengan berbagai nama El- di 
situ. Tindakan ini oleh orang-orang di Selatan yang mendukung dinasti 
Daud mengecamnya sebagai tempat-tempat penyembahan berhala. Aneh 

sekali! Kerajaan pecah dua, agama juga terpecah, dan nama Yang Mutlak 
pun berbeda. Elohim (jamak dari E1-) adalah nama untuk Yang Mutlak 

yang monoteis di Utara, sedangkan Yahweh tetap adalah nama bagi Yang 
Mutlak di Selatan (Yehuda). 

Ketika Israel (Utara) dihancurkan dan dijajah Assyria tahun 722 
SZB, agama di utara lenyap, tinggal yang di Yehuda saja dengan YahweV 

mereka. Yahweh semakin gencar diperkenalkan sebagai satu-satuny 
nama bagi Yang Mutlak itu. 

Ketika Yehuda kemudian dihancurkan Babylonia Baru tahun 58' 
SZB, Bait Allah yang dibangun Salomo hancur. Bangsa Yahud 
beribadah di reruntuhan Bait Allah saja dalam keadaan kacau bala 
karena dijajah. Koresy dari Persia kemudian menyuruh bangsa Yahuc 
yang terbuang pulang ke Yerusalem memberi mereka kebebasa 

beragama tanpa kebebasan politik. Mereka diperbolehkan mendirika 
kembali Bait Allah mereka. Itulah Bait Allah II bangsa Yahudi. Pad 
masa ini, kegiatan agama menjadi yang utama bagi kehidupan bangs 
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Yahudi karena realitas politik sudah hilang. Pada masa penjajahan inilah 

diduga keras Yahweh menjadi Yang Mutlak satu-satunya dan 
monoteistik bagi bangsa Yahudi. El- (Elohim) sudah tidak terdengar 
lagi, karena Israel Utara sudah "lenyap" tinggal Yahudi saja. 

Pada masa ketika kenyataan politik sudah hilang tinggal kenyataan 
beragama saja, maka dimulailah dikumpulkan berbagai tulisan yang ada 
hubungan dengan masa lampau mereka, terutama tulisan-tulisan yang 

berhubungan dengan kerajaan mereka di masa lampau untuk dibacakan 
dalam ibadah-ibadah mereka di Bait Allah II itu. Tulisan-tulisan itu 

dinilai sangat berharga karena dari tulisan-tulisan itu bangsa Yahudi 
menemukan jati diri mereka dan Yahweh mereka. Karenanya, tulisan- 

tulisan itu bernilai sangat sakral bagi bangsa Yahudi. Proses 
pengumpulan tulisan-tulisan yang didorong oleh Koresy itulah yang di 
bawah pimpinan para Imam mereka kemudian menjadi Torat (hukum) 

bagi kehidupan bangsa Yahudi. Pengumpulan tulisan-tulisan inilah yang 
di kemudian hari menjadi kondisi yang baik bagi proses kanonisasi 
Alkitab Ibrani. 

Masa penjajahan terhadap bangsa Yahudi in berlangsung sampai 
dengan tahun 140 SZB ketika anak-anak Imam Matatias yang disebut 

juga anak-anak Makabeus memberontak terhadap penjajahan Seleucid 
dari Mesir dan berhasil memperoleh kemerdekaan sampai tahun 63 SZB. 
Inilah kerajaan Makabeus yang dipimpin oleh dinasti Hasmonean, 
menurut nama leluhur Imam Matatias. Pada masalah dinasti Hasmonean 
inilah muncul berbagai kelompok dalam diri bangsa Yahudi, yaitu 
Hasidim, Eseni, Parisi, dan Saduki.4) Kerajaan Makabeus ini berakhir 

tahun 63 SZB ketika mereka kemudian dijajah oleh bangsa Romawi yang 

muncul sebagai super power baru waktu itu. 
Keadaan ini berlangsung sampai tahun 70 ZB, ketika Roma 

menghancurkan Bait Allah II akibat pemberontakan bangsa Yahudi 

terhadap kekaisaran Romawi. Hancurnya Bait Allah II itu meninggalkan 
tembok ratapan di Yerusalem yang kini menjadi acuan bangsa Israel 
Modem. 

Jadi ketika Yesus bekerja tahun 30an ZB, Bait Allah yang diacu 
adalah Bait Allah II. Tentu nama bagi Yang Mutlak ini, yang kemudian 
disebut Bapak, adalah Yahweh itu. Jadi Kekristenan lahir dari pangkuan 
Keyahudian dengan sejarah seperti itu dan telah memberi panggilan baru 
bagi Yahweh. 

Bangsa Yahudi dengan sejarah mereka yang seperti itulah yang 
mewariskan kepada para pengikut Kristus (Gereja) Kitab Suci mereka 
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yang disebut Alkitab Ibrani atau TaNaK (TNK), yang oleh pengikut 

Kristus itu oleh kehendaknya sendiri di kemudian hari disebut Peijanjian 
Lama. 

Sejarah Terbentuknya Alkitab Ibrani/Perjanjian Lama 
Karena itu sebelum kita membahas lebih lanjut penerjemahan 

Yahweh dan Elohim dengan Tuhan dan Allah, ada baiknya kita lihat 

terlebih dulu sejarah terjadinya Alkitab Ibrani itu. Hal ini perlu dilakukan 
karena istilah Yahweh dan Elohim itu terdapat dalam Perjanjian Lama 
atau Alkitab Ibrani itu, bukan dalam Perjanjian Lama. Perjanjian Lama 
itu ditulis dalam Bahasa Ibrani dengan pengaruh bahasa Phoenicia dan 
Perjanjian Baru ditulis dalam Bahasa Yunani Koine dengan pengaruh 
bahasa Aram.. 

Singkatan tiga huruf hidup TNK juga dibaca TaNaK karena 
merupakan singkatan dari Torah, Nebiim dan Ketubim yang merupakan 

tiga kumpulan besar kitab dalam Alkitab. Ibrani. Hal ini terjadi karena 
semula Bahasa Ibrani ini ditulis hanya dengan konsonan (huruf mati) 
saja. Tambahan vocal dalam sejarahnya baru terjadi kemudian. Ketiga 
kumpulan tersebut adalah Torah (Hukum) yang terdiri dari Kejadian 

sampai Ulangan. Nebiim, kitab nabi-nabi yang terdiri dari nabi-nabi awal 
(Yosua sampai 2 Raja-Raja), nabi-nabi kemudian (Yesaya, Yermia dan 
Yehezkiel) dan 12 kitab nabi-nabi kecil. Ketubim atau kitab-kitab lain 
beraneka ragam yang terdiri dari nyanyian, peribahasa, puisi, novel dan 
sebagainya). Alkitab Ibrani yang jumlahnya 39 kitab itu adalah Kitab 
Suci bangsa Yahudi. Alkitab Ibrani sendiri memiliki urutan kitab-kitab 
yang agak berbeda dengan Perjanjian Lama. Berbeda halnya pula dengan 
Perjanjian Lama Gereja Katolik yang memiliki lebih dari 39 kitab. 

Di antara 39 kitab itu, yang tertua diperkirakan ditulis sekitar tahun 
970 SZB dan yang termuda diperkirakan ditulis sekitar tahun 100 SZB. 
Lalu pemilihan dan penetapan menjadi 39 di antara banyak sekali tulisan 
lainnya diperkirakan terjadi tahun 90 ZB di Jamnia sebuah kota kecil 
dekat Yerusalem oleh sekelompok rabi yang selamat dari penghancuran 
Kota Yerusalem dan Bait Allah II yang dilakukan oleh bangsa Romawi 
akibat pemberontakan bangsa Yahudi terhadap Roma sekitar tahun 60-an 
ZB. 

Pengumpulan ke 39 tahun 90 ZB itu sendiri telah dipermudah oleh 
praktek beribadah bangsa Yahudi di seputar Bait Allah II. Ini terjadi di 
sekitar tahun 530an SZB ketika Koresy Raja Persia menyuruh bangsa 
Yahudi kembali ke Palestina setelah dia mengalahkan Babylonia. Hal ini 
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dilakukannya karena wilayah kekuasaannya begitu luas sehingga dia 
sendiri tak mampu mengurusnya tanpa bantuan orang setempat. 
Wilayahnya pada sekitar tahun 538-332 SZB terbentang dari ujung 

Palestina di Laut Mediterania sampai ke Sungai Indus di India sekarang 
ini. Pada saat ketika belum ada pesawat terbang atau kendaraan bermotor 
dan orang hanya mengandalkan kuda sebagai sarana transportasi, itu 
suatu wilayah yang tidak kecil untuk dikendalikan. Ketika itu, orang- 
orang Yahudi sedang dibuang oleh bangsa Babylonia Baru setelah 
mereka menduduki Yehuda dan menghancurkan Yerusalem tahun 586 
SZB termasuk Bait Allah yang dibangun Salomo. Pembuangan bangsa 
Yahudi yang berlangsung sekitar tahun 597 - 538 SZB telah membuat 
bangsa Yahudi frustrasi berat dan terpaksa harus bergaul dengan budaya 
bangsa-bangsa lainnya. Frustrasi karena Yahweh yang mereka banggakan 

temyata tidak dapat menyelamatkan mereka dari kekalahan yang sangat 
memalukan itu oleh bangsa asing yang dinilai tidak mengenal Yahweh. 
Celakanya, budaya bangsa yang dianggap tidak mengenal Yahweh itulah 
yang harus mereka hadapi dan bahkan telah diikuti juga, sehingga 
terjadilah asimilasi budaya. 

Itulah sebabnya ketika Koresy mengirim mereka kembali untuk 

melakukan pemerintahan terbatas (otonomi terbatas), mereka sudah tidak 
hanya hidup dengan identitas mereka sendiri lagi, karena sudah 
bercampur dengan budaya bangsa lainnya. Ketika agama yang diijinkan 
dengan leluasa dipraktekkan, maka sumber keagamaan itu harus dicari. 

Sumber yang sangat mungkin untuk itu tidak lain dari tradisi lisan dan 
sumber tertulis yang tersedia. Ketika itu, sumber tertulis yang tersedia 
adalah tulisan-tulisan yang ditulis di istana dan tulisan lainnya di luar 
istana, terutama tulisan nabi-nabi. Tulisan nabi-nabi penting juga 
dipertimbangkan karena mereka melakukan kritik terhadap pola 
kehidupan istana yang dinilai menindas rakyat kecil, termasuk para nabi 
itu sendiri. 

Ketika tulisan-tulisan ini dikumpulkan, masalahnya siapakah yang 
melakukan pengumpulan itu. Para imam yang memimpin kultus di Bait 
Allah II itulah yang berperan. Lalu apakah kultus di Bait II itu yang 
berlangsung sekitar tahun 500-an SZB sama persis dengan kultus ketika 
sebelum mereka dibuang tahun 586 SZB? Setelah mereka bertemu 
dengan kebudayaan bangsa lain tempat pembuangan mereka, sudah dapat 
diduga keras bahwa kultus itu tidak akan bisa sama persis. Kehadiran 

budaya bangsa lain sudah mulai nampak pula dalam kultus mereka. 
Proses pengumpulan berbagai tradisi (tulis dan lisan) dan penggunaan 
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dalam kultus di sekitar Bait Allah II inilah yang telah memberi wama 

khusus dalam kehidupan keagamaan dan politik bangs a Yahudi itu. 
Tradisi tulis seperti apa yang dimiliki bangsa Yahudi waktu itu? 

Para ahli memperkirakan bahwa pada setiap tahap kerajaan bangsa Israel 
paling sedikit ada satu tulisan yang diwariskan. Yang dimaksud dengan 
diwariskan adalah ada bahan tertulis dari istana. Ini seperti sejarah 
kerajaan tersebut. Kalau tahapan sejarah kerajaan-kerajaan Israel dapat 

dilihat dalam tiga tahap, yaitu ketika Daud dan Salomo menjadi raja dari 

kira-kira tahun 1000 - 931 SZB di Kerajaan Israel (Bersatu), kemudian 
Kerjaan Israel (Utara) setelah Yerobeam memisahkan diri dari Kerajaan 
Israel (Bersatu) menyisakan Kerajaan Yehuda di Selatan dari sekitar 
tahun 931 - 722 SZB sebelum dihancurkan oleh bangsa Assyria, dan 
kerajaan Yehuda yang diperintah oleh Rehabeam dan berbagai raja lain 
keturunan Daud sekitar tahun 931 - 586 SZB. Jadi ada tiga tulisan dari 
ketiga tahapan kerajaan itu. Ada satu tulisan yang ditulis pada jaman 
Kerajaan Israel (Bersatu) yang disebut dengan tulisan Yahwist (Y) 
karena dalam tulisan tersebut Yahweh adalah nama yang digunakan 
untuk menyebut Yang Mutlak. Tulisan itu kini tersebar dalam Kitab- 
Kitab Kejadian, Keluaran dan Bilangan. Contoh cerita tulisan tersebut 
adalah cerita tentang Adam dan Hawa (Kejadian 2: 4b dstnya). Tulisan 
ini diduga berakhir di cerita Bileam yang memberkati Israel ketika 
diminta Balak untuk mengutuknya. Tulisan yang dihasilkan dari 
Kerajaan Israel (Utara) adalah cerita yang disebut Elohist (E), karena 
dalam tulisan tersebut Yang Mutlak itu tidak disebut Yahweh, melainkan 
Elohim. Tulisan tersebut kini terdapat di dalam Kitab-Kitab Kejadian, 
Keluaran dan Bilangan, sama seperti tulisan Y. Contoh cerita dari tulisan 

itu adalah cerita tentang Musa yang terselamatkan di Sungai Nil dan 
dipelihara di istana Firaun dan cerita Yusuf yang berjaya mulai dari 
mimpi-mimpinya sampai dia ke Mesir. Lalu tulisan ketiga dihasilkan 
oleh Kerajaan Yehuda dan dikenal dengan nama Sejarah Duetoronomi 
(Deuteronomistic History) disingkat DH. Disebut Deuteronomi mengikuti 
Kitab Ulangan (Deuteronomi). Tulisan itu kini diduga kuat terdapat 
dalam kitab-kitab Ulangan, Yosua, Hakim-Hakim, 1-2 Samuel dan 1-2 

Raja-Raja. 
Lalu pertayaannya kenapa tulisan-tulisan Y dan E bisa tumpang- 

tindih seperti itu? Pertama, ketika E ditulis, dia tidak memulai suatu 
cerita baru, akan tetapi dia hanya menyisipkan versinya ke dalam cerita 
Y yang sudah ada (Bahasa komputer: cut and paste). Kedua, yang 
melakukan peredaksian terakhir berupa penggabungan tulisan-tulisan itu 
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sebagai satu naskah, yaitu Y, E dan DH, adalah para Imam yang 
memimpin pembangunan Bait Allah II pada jaman Koresy itu. Selain 
menggabungkan yang sudah ada, yaitu Y, E dan DH, para imam ini 

menyisipkan sendiri tulisan mereka juga (cut and paste) yang disebut 
tulisan Priestly (P). Dengan demikian gabungan ketiga tulisan itu dengan 
sisipan tulisan-tulisan P menghasilkan satu dokumen yang panjang yang 

disebut Y-E-DH-P. Gabungan tulisan itu yang kini terdapat dalam kitab- 

kitab: Kejadian - Keluaran - Imamat - Bilangan - Ulangan - Yosua - 
Hakim-Hakim-1-2 Samuel-1-2 Raja-Raja. Lalu apa yang disisipkan P? 

Diduga kuat sisipan P adalah cerita penciptaan yang terdapat dalam 
Kejadian 1:1 - 2:4a. 1 yaitu cerita penciptaan langit dan bumi dan isinya 

dalam waktu enam hari. Jadi kalau ada dua kali cerita penciptaan dan 
penciptaan manusia, yaitu penciptaan enam hari dan penciptaan Adam- 

Hawa, maka asal-usulnya adalah demikian itu. Satu tulisan Y dan lainnya 
tulisan P. Juga cerita tentang banjir bah pada jaman Nuh. Kalau Y hujan 

besar itu terjadi 40 hari saja. Sedangkan dalam P menjadi banjir bah yang 
menutupi seluruh bumi. Begitu juga dengan binatang yang dimasukkan 

Nuh ke bahteranya. Kalau Y binatangnya terbatas, sedangkan P meliputi 
seluruh jenis binatang. Pertanyaannya, kenapa P selalu cenderung 
menggambarkan sesuatu secara global seperti itu? Jawabannya karena 
diduga ditulis jaman Persia dan Persia adalah kekuatan global, maka 
pengaruh Persia sangat jelas. Segala sesuatunya menjadi global. Tambahan 
lain dari P adalah kitab Imamat dengan berbagai peraturannya. Peraturan- 
peraturan itu yang diduga perlu dalam kerangka kultus baru di Bait Allah 
II itu. Jadi, ketika imam-imam pada masa pembangunan Bait Allah II dan 

kultus baru itu membakukan kehidupan beragama bangs a Yahudi, maka 
pegangan tertulis mereka adalah dokumen yang sekarang terdapat dalam 

kitab Kejadian - 2 Raja2 itu. Dalam batas tertentu itulah Torat Yahudi. 
Kini Torat hanya dibatasi pada Kejadian-Ulangan yang lima kitab itu. 
Lalu Yosua - 2 Raja2 disebut nabi-nabi awal. Kalau dilihat dari proses 
penggabungan tulisan-tulisan itu seperti disebutkan di atas, sebenarnya 
tidaklah tepat kalau dibatasi 5 kitab saja yang disebut Pentateuch. 

Itu baru proses penggabungan tradisi tulis. Sudah tentu dalam 
proses penggabungan tradisi tulis itu, tradisi lisan dimasukkan pula 
dalam tradisi tulis berupa tambahan-tambahan para imam dalam tulisan P 

itu. 
Selain tradisi tulis berupa tulisan-tulisan kerajaan itu, ada pula 

tradisi tulis lainnya yaitu tradisi dari atau tentang para nabi. Para nabi ini 
merupakan fenomen khas Israel. Diduga kuat para nabi ini muncul 
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setelah kerajaan dibentuk oleh Daud-Salomo dulu. Jadi sebelum Israel 
memiliki Kerajaan Israel (Bersatu), mereka merupakan suatu konfederasi 
suku-suku yang bersama-sama menyembah Yahweh yang tersebar di 
wilayah yang bernama Kanaan atau Palestina itu. ^ Seperti sudah 
dikatakan sebelumnya, bahwa selain Yahweh sebagai dewa nasional 

mereka, mereka juga menyembah El- yang beragam sesuai dengan 
keragaman sukunya. Ada El-Yakub dan El- lainnya. Pada masa ini 
masing-masing suku itu menikmati kebebasannya secara politik, sosial 
dan ekonomi. Ketika Daud memaksakan satu kerajaan bersatu, maka 
kebebasan itu dengan sendirinya hilang. Kini mereka harus bayar pajak 
kepada raja, anak laki-lakinya harus menjadi tentara, anak perempuan 
menjadi juru masak raja, temak-temak mereka diambil raja, tanah 
mereka lalu menjadi tanah raja, dan sebagainya. (1 Samuel 8:1-22) 
Ketika hal itu terjadi, maka muncullah protes dan sikap kritis dari suku- 
suku itu, terutama para pemimpin mereka terhadap raja. Keadaan inilah 
yang melahirkan adanya institusi nabi dalam tradisi kehidupan bangsa 
Israel. Jadi nabi adalah oposisi terhadap kerajaan walaupun ada juga 

nabi-nabi yang mendukung kerajaan. Kalau demikian halnya, maka dapat 

diduga keras bahwa nabi ini bukanlah sembarang orang. Mereka itu bisa 
jadi adalah yang terdidik dari sukunya. Jadi ketika mereka tampil untuk 
mengeritik raja dan para elit yang mendatangkan penderitaan bagi rakyat 
kecil karena perlakukan tidak adil mereka, maka itu suatu sikap yang 
wajar saja dari suku-suku yang kehilangan kemerdekaan mereka akibat 

munculnya institusi baru yaitu kerajaan. Karena mereka bukannya orang 
sembarangan, maka dalam tradisi ketika baca tulis hanya merupakan 
keistimewaan bagi kelas atas, maka para nabi termasuk dalam kategori 

itu. Tradisi baca-tulis (literacy) bukan hanya milik kalangan atas di istana 
saja. Karenanya, tradisi tulis tentang dan dari para nabi ini bisa terjadi. 
Sudah tentu tradisi lisannya juga ada. 

Satu sebab juga mengapa tradisi tulis dan lisan para nabi ini 
dianggap penting dalam kehidupan bangsa Israel oleh para imam yang 
menggabungkan berbagai tulisan istana, adalah karena kritik-kritik para 
nabi tentang kehancuran Israel dan Yehuda temyata terbukti. Karena itu 
tulisan-tulisan dan tradisi tentang bangsa mereka juga harus diacu 
sebagai sumber bagi pemahaman kehidupan atau identitas bangsa Israel- 
Yehuda. Bagi suatu bangsa yang baru kembali dari pembuangan dengan 
akibat percampuran budaya, maka acuan-acuan yang otentik seperti ini 
dari sejarah masa lalu mereka tidak dapat dilewatkan begitu saja. 
Karenanya, pada masa pengumpulan tradisi tertulis dan lisan bangsa 
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Yahudi itu dua kumpulan tulisan besar sudah tertata, yaitu Torat dan 
Nebiim ini. Nampaknya kedua tulisan inilah yang menjadi acuan 
kongkrit kehidupan bangsa Yahudi untuk waktu yang sangat lama, dan 
mungkin sampai masa Yesus. Ingat saja Matius 22: 40 tentang Hukum 
Kasih: "Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Torat dan 
kitab para nabi." 

Lalu mengenai bagian ketiga dari Alkitab Ibrani atau Perjanjian 
Lama, yaitu Ketubim atau tulisan macam-macam. Tak perlu terlalu 
banyak diuraikan. Ini adalah bermacam kitab yang dinilai perlu juga bagi 
kehidupan bangsa Yahudi. Mazmur sudah tentu adalah nyanyian- 
nyanyian dalam kehidupan kultus bangsa Yahudi, mulai dari jaman Daud 

sampai kepada jaman imam-imam jaman Persia ini. Sedangkan Amsal 
yang berisi berbagai ucapan bijak yang dinilai kebanyakan berasal dari 

luar tradisi Yahudi, terutama dari Mesopotamia dan Mesir. Dan lain- 
lainnya. 

Kitab suci bangsa Yahudi inilah yang oleh Gereja kemudian diberi 
nama Perjanjian Lama (PL) menurut pemahaman doktrin Gereja, 
sementara bangsa Yahudi masih menggunakannya sebagai Alkitab Ibrani 
(TaNaK). Lalu ketika para pengikut Kristus (orang-orang Kristen) 

memiliki tulisan-tulisan mereka sendiri, tulisan-tulisan itu lalu 
dikumpulkan dan diseleksi hingga tinggal 27. Tulisan-tulisan tersebut 
kemudian disebut Gereja Perjanjian Baru (PB) pada tahun 419 Zaman 
Bersama (ZB). Dari 27 tulisan PB itu tulisan tertua ditulis Paulus sekitar 
tahun 60 ZB dan yang terakhir sekitar tahun 150 ZB. Proses 
penerimaannya membutuhkan hampir 350 tahun. 

Itu cerita tentang asal-usul Alkitab Ibrani. Masalahnya, apakah 
cerita asal-usul ini didukung oleh naskah Alktab Ibrani yang baik? Di 
sinilah masalahnya. Menurut para ahli, sebelum tahun 1947 naskah yang 
digunakan untuk menerjemahkan Alktab Ibrani dari bahasa aslinya ke 
dalam berbagai bahasa kini diduga kuat adalah naskah yang kalau 
ditelusuri keaslian penulisannya hanya dapat dibatasi sampai abad ke IX 
ZB dengan bagian-bagian tertentu bisa sampai abad V ZB.6) Artinya 
naskah aslinya ditulis sekitar waktu tersebut. Naskah ini disebut sebagai 
Masoreritic Texts (MT) yang berarti teks tradisional atau teks orang- 
orang tradisional.7) 

Selain naskah ini ada juga naskah lain yang ditemukan tahun 1947 
di Laut Mat di lembah Qumran. Naskah ini di duga lebih tua masa 

penulisannya dari pada naskah MT tadi. Naskah-naskah Laut Mati itu 
diduga ditulis sekitar tahun 150 SZB dan 70 ZB.8) Dalam era ketika 
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mesin ketik belum ada, mesin cetak belum ada (baru ditemukan sekitar 
tahun 1400 ZB), kamera foto belum ada, video kamera belum, 
penyalinan tulisan dilakukan secara manual satu persatu. Apabila harus 
dilakukan terhadap Alkitab Ibrani yang banyak seperti itu, bukanlah 
suatu pekeijaan yang mudah. Belum tentu semua salinan bisa disalin 

sesuai dengan aslinya. Apalagi kalau tulisan waktu itu masih berbentuk 
konsonan saja, maka tambahan vocalnya bisa macam-macam. Misalnya 

saja kalau yang ditulis adalah JLN, maka kalau diberi vocal bisa menjadi 

JaLaN atau JaLiN. Karena itu dapatlah dipahami kalau naskah MT yang 
diduga keras terjadi abad IX ZB dan paling tua abad V ZB yang diacu 
penggunaannya, dilihat kesesuaiannya dengan naskah aslinya yang ketika 
mulai ditulis tahun 970 SZB sampai dengan tahun 100 SZB dapat 
dipertanyakan. Ada jarak yang cukup jauh untuk membuktikan 

kebenaranya, yaitu sekitar 15-19 abad, 
Sebagai tambahan, kalau naskah Laut Mati yang lebih tua 

dibandingkan dengan naskah MT yang digunakan untuk menerjemahkan 
naskah kini, selain kesamaan dijumpai oleh para ahli bahwa teks Laut 
Mati ini lebih merupakan pendahulu dari MT yang berbeda diejaan dan 

gramatikanya. Yang mengherankan para ahli adalah adanya perbedaan 
yang sangat besar dari naskah-naskah Alkitab antara naskah Laut Mati 

tersebut dengan naskah MT sehingga dapat dipertanyakan kedudukannya 
sebagai pendahulu dari MT.9) Artinya, ada ketidaksesuaian yang cukup 
besar antara naskah Laut Mati dengan MT. Jadi, naskah MT yang diacu 
dan dibela dengan darah dan nyawa sebagai Kitab Suci dan diperlakukan 
seolah fax yang dikirim dari surga bagi manusia sebagai pedoman akhir 

bagi kehidupan manusia secara benar, termasuk penterjemahan nama 
Yang Mutlak itu, temyata ada masalah besar dengannya. Kita meributkan 

sesuatu yang keasliannya masih dipersoalkan. 

Terjemahan Nama-Nama Yang Mutlak 
Naskah seperti itulah yang kini kita persoalkan penerjemahannya ke 

dalam bahasa Indonesia. Sejarah penerjemahan Alkitab ke dalam Bahasa 
Indonesia adalah sejarah yang panjang, sejalan dengan sejarah bangsa 
Indonesia sendiri.10) Hal itu dimulai dengan upaya penerjemahan pada 
jaman Nusantara masih dijajah Portugis. Kemudian tahun 1629 pada 
jaman Belanda dilakukan terjemahan pertama Alkitab (injil Matius) 
dalam bahasa Melayu. Terjemahan yang sudah dibuat Ruyl kemudian 
diterbitkan oleh Jacobiz. Terjemahan ini tercatat sebagai terjemahan 
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pertama dalam bahasa asing selain bahasa Eropa. Kemudian diikuti 
dengan terjemahan-terjemahan Melayu lainnya. 

Dalam proses penerjemahan ke dalam Bahasa Melayu itu, masalah 

yang dihadapi adalah acuan dalam bahasa Arab. Pada tahap tertentu, 
acuan itu ditinggalkan sehingga terjadi nama-nama Melayu. Beberapa 
contoh acuan Arab itu seperti Isa untuk Yesus, Ibrahim untuk Abraham, 
Yahya untuk Yohanes, dan sebagainya. 

Dalam Perjanjian Lama, Yahweh dalam bahasa Ibrani tertulis 
dengan empat huruf YHWH, tetapi dibunyikan (dibaca) Adonay. Elohim, 

ditulis Elhym dan dibunyikan elohim. YHWH diterjemahkan dalam 
bahasa Indonesia dalam Perjanjian Lama oleh Lembaga Alkitab 
Indonesia (LAI) sebagai TUHAN dari bahasa Melayu tuan (?), 
sedangkan elhym diterjemahkan sebagai Allah dari bahasa Arab. Dalam 
Perjanjian Baru yang berbahasa Yunani, YHWH diterjemahkan sebagai 
kyrios dan Elhym diterjemahkan theos. 

Nama-nama ini adalah nama secara budaya, karena Yang Mutlak 
itu sangat misterius sehingga tidak dapat dipahami secara sempuma. 
Berbagai bangsa di dunia memiliki nama-nama budaya yang berbeda- 
beda bagi yang mutlak itu.11-' Bangsa Cina menyebutnya Thian, bangsa 
India menyebutnya Kresna, bangsa Arab menyebutnya Allah SWT., 
orang Toraja menyebutnya Puang Matua, orang Bali menyebutnya Sang 
Hyang Widi Wasa, dan sebagainya. Jadi kalau orang Ibrani-Israel- 
Yahudi menyebutNya Yahweh, lalu apakah Yang Mutlak itu benar-benar 

bernama Yahweh? Tidak bolehkah orang Toraja menyebutNya Puang 
Matua dan harus Yahweh saja? Dari mana tahu bahwa namaNya 
memang Yahweh? 

Kalau nama Yahweh memang melekat erat dengan keberadaanNya 
sebagai yang monoteis, lalu pertanyaannya adalah apakah Yang Mutlak 
yang monoteis itu baru ada {exist) pada jaman bangsa Ibrani-Israel- 

Yahudi itu saja? Kalau Ibrani-Israel-Yahudi itu baru berada sekitar tahun 
1300-1250 SZB lalu apakah itu berarti bahwa Yang Mutlak yang 

monoteis itu baru ada (exist) sekitar waktu itu saja dan tidak boleh ada 
sebelumnya? Yang mengatakan begitu adalah bangsa Ibrani-Israel- 
Yahudi itu, bukan Dia, Yang Mutlak itu yang mengatakannya! Kalau 
benar begitu, maka itu berarti bahwa kehidupan manusia-manusia yang 
sudah lama ada sebelum keberadaan bangsa Ibrani-Israel-Yahudi adalah 
kehidupan tanpa-Yang-Mutlak? Apakah Yang Mutlak memang tak boleh 

berada sebelumnya? Kalau diingat bahwa asal-usul monoteis seperti 
sudah digambarkan sebelumnya masih dipersoalkan, bagaimana mungkin 
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bangsa Ibrani-Israel-Yahudi itu bisa membatasi manusia lain di dunia ini 
untuk tidak boleh memiliki yang mutlak? Siapakah mereka sehingga 
boleh melarang bangsa lain memiliki Yang Mutlak? Siapakah ula mereka 

sehingga berhakl untuk membatasi kebebasan dan kemahakuasaan Yang 
Mutlak untuk berada sebelum mereka sendiri berada? Karena itu, kalau 

mereka menyapa Yang Mutlak itu sebagai Yahweh, sudah tentu manusia 
yang lain boleh jugamenyapaNya dengan bahasa dan budaya mereka 
sendiri bukan? Hanya ketika Yang Mutlak, Yang Maha Kuasa itu bisa 

disapa dengan ungkapan budaya mereka sendiri, barulah Yang Mutlak itu 
punya makna dalam perasaan dan kehidupan manusia tersebut. 

Jadi, kalau harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, 

sebaiknya bukan kata Allah atau Yahweh yang dipakai. Harus dicari kata 
dalam Bahasa Indonesia yang tepat. Yahweh adalah bahasa Ibrani 
sedangkan Allah adalah bahasa Arab. Keduanya bukan Bahasa 

Indonesia. Kata pengganti itu sebaiknya juga bukan dari salah satu 

bahasa daerah yang ada, karena nantinya hanya akan dipahami secara 
affektif oleh orang dari daerah tertentu itu saja. Kalau benar kata 

TUHAN dapat digunakan, perlu dilakukan studi yang memadai tentang 
kata tersebut secara etimologis dan kultural dalam pengertian umum yang 
sudah dimilikinya dalam sejarah kehidupan bangsa Indonesia yang baru 
menjadi bangsa sejak tahun 1945 itu. Begitu juga dengan terjemahan 
untuk Elohim yang harus dicari dalam Bahasa Indonesia. Apa saja boleh 
asal dia Bahasa Indonesia. Kalau perlu dibuat kata baru untuk itu. Itu 

juga tidak apa-apa. Yang penting bersama-sama kata baru itu dipahami 
sebagai menunjuk kepada hakikat Yang Mutlak itu. Yang Mutlak atau 

TUHAN itu juga tahu apa yag kita maksudkan. Dia juga mau berdamai 
dengan kita karena memang hanya itu yang mampu kita capai. Sudah 
tentu apa yang kita rumuskan itu belum dapat bahkan tidak akan pernah 
dapat menggambarkan hakikatNya secara sempuma karena hakikatNya 
yang jauh melebihi kemampuan manusiawi kita untuk menggambar- 

kannya. Kalau kita hanya memiliki kemampuan berbahasa hanya dari A 
sampai Z, maka bisa saja keberadaan Yang Mutlak itu melebihi A sampai 
Z itu. Bisa saja itu beraiti sebelum A, atau sesudah Z atau mungkin juga 

ada dan di antara A dan Z itu, atau kombinasi lainnya. Dia memang 
misterius akan tetapi juga menarik kata Rudolph Otto. 

Kesimpulan 
Jadi masalahnya, kita akan menjadi Yahudi atau Indonesia dalam 

penerjemahan ini? Itu soalnya. Sehebat-hebatnya kita melakukannya, kita 
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selalu hams mawas diri bahwa kita selalu memiliki keterbatasan. Jadi 

kalau dia Yang Mutlak itu kita sebut dengan bahasa Indonesia kita yang 
terbatas seperti misalnya TUHAN, apakah lain Dia akan menolak kita 

karena namaNya yang sebenamya bukan itu dan hanya dapat dipangil 
dengan bahasa tertentu saja sepeiti misalnya bahasa Ibrani? Kalau itu 
benar, maka itulah pemahaman kita manusia yang telah membatasi dan 
mereduksi Yang Mutlak itu sebatas kemampuan pemahaman manusia 
Ibrani-Israel-Yahudi itu saja. Apakah Dia memang dapat dibatasi hanya 
sebatas pemahaman manusia? Hanya Dia Yang Mutlak itu saja yang 
tahu. Gereja telah menyapaNya sebagai Bapa juga bisa saja. Kalau ada 
yang mau menyapaNya sebagai Ibu juga bisa. Dia tentu tidak akan 

berkeberatan, karena ketika menyebutNya Bapa saja belum tentu Gereja 

juga bisa mencerminkan keberadaan sejatiNya dengan sempurna. Itu 

semua pemahaman (interpretasi) manusia terhadap Yang Mutlak itu. 
Karenanya, pemahaman seperti itu sangat budayawi dan terbatas 
sifatnya. 

Sehubungan dengan terjemahan Yahweh dan Elohim, sebaiknya 

dicari kata dalam bahasa Indonesia saja. Kalau dilihat bagaimana LAI 
telah menerjemahkan kitab-kitab Perjanjian Baru ke dalam berbagai 

bahasa daerah di Indonesia, kata Yahweh sudah sangat disesuaikan 
dengan bahasa daerah tersebut. Saya kira TUHAN Yang Mutlak itu tidak 
akan marah pada manusia yang bisanya menyebut dirinya seperti itu. 
Yang penting ada usaha manusia untuk mendekati dan menyapaNya. 

Kalau bangsa Israel dan Yahudi saja bisa memiliki dua nama yang 
berbeda, yaitu Yahweh dan Elohim, kenapa bangsa Indonesia tidak boleh 
memiliki nama sendiri bagi Yang Mutlak itu? Bangsa Israel itu karena 
memang berasal dari dua latar belakang bangsa,12) maka tak heran kalau 

mereka punya dua nama. Bintang mereka saja dua. Satu bintang bersegi 
lima (bintang Yakub) dan satunya bintang bersegi enam (Bintang Daud). 
Itu pun tak apa-apa. 

Setelah mengetahui sejarah terjadinya Akitab Ibrani seperti 
diuraikan di atas lalu apakah Alkitab Ibrani atau Perjanjian Lama itu 
tidak punya makna lagi bagi kehidupan Gereja? Penjelasan historik 
sepeiti ini perlu agar kitab tersebut dapat diperlakukan secara tepat. 
Bagaimana pun juga, ia telah menjadi bagian dari kehidupan Gereja, 
karena Gereja memutuskan demikian. Dalam sejarahnya, Gereja percaya 
bahwa melaluinya Gereja mendapatkan bimbingan Tuhan atas kehidupan- 
nya, kalau tidak dapat dikatakan satu-satunya sumber kehidupan 
bergereja (sola scriptura). Saya sendiri yakin bahwa kitab tersebut masih 
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akan menjadi demikian kalau ketika membacanya, ada sukacita dan 
pembebasan yang dirasakan. Ada orang yang membacanya dengan 
sungguh-sungguh, bahkan mengotbahkannya dengan berapi-api akan 

tetapi ia tidak bisa mendatangkan sukacita atau pembebasan bagi orang 
lainnya. Akan tetapi orang tertentu yang membaca kitab yang sama itu 
dan mengotbahkanya bisa mendatangkan sukacita dan pembebasan. Apa 
yang membedakannya? Kehadiran Tuhan melalui RohNya yang 
menyebabkan adanya sukacita dan pembebasan bagi pembaca dan 
pendengar kotbah itu. Ketika sukacita dan pembebasan itu terjadi, ketika 
itulah kitab itu menjadi Firman Tuhan, karena pada saat itu Tuhan sedang 
berfirman melaluinya. Bukan kehebatan membacanya yang perlu diasah 

sehingga perlu dilombakan segala atau kehebatan berkotbah manusia 
atau keindahan tulisan cetakannya yang menjadikannya Firman Tuhan, 
akan tetapi pekerjaan Roh Tuhanlah yang membuatNya menjadi Firman 
Tuhan. Masalahnya, apakah kita bisa membuat diri kita sedemikian rupa 
supaya siap dijamah Roh Tuhan sehingga ketika kita membaca dan 
mengkotbahkan Alkitab itu, dia bisa menjadi Firman Tuhan? Jawabannya 

ada dalam diri kita masing-masing, bukan dalam diri tulisan-tulisan itu 
dan terjemahannya! 
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DOMAIN SOSIO-HISTORIK 
ALKITAB IB RANI 

Ca 1300- 
1200 szb Kekaisaran 

Mesir ^ Suatu revolusl sosio-rallglus kontederasl suku-suku 
panyambah Yahwah dl Kanaan olah kombinasi kakuatan- 
kekuatan patanl manatap, panggambala, bandit (mllttar), 

tukang, Imam, tarmasuk kalompok yang malarlkan did darl 
I Mesir Negara Kota 

Kanaan 
Suatu kontra revolusl soslopolitlk Israel Barsatu dl 

bawah pamarintahan monarkl dl Jerusalem. 
Y (Ke, Kel, Bil) 

Ca 1000 szb 
PenaMukan 
Israel alas 
Negara-negara 
Syro-Palestina 

Pembangunan Bait Allah 
Kerajaan Yehuda/Selatan 
Ams 10-22: 16, C 
Ams 25-9 
Ams 22: 17-24 
Mik, Yes 1-31, Nah, Zef. Hab 

^arajaan Israel/Otara — 

(Kej, Kel, Bil) § 
Amos. Hosea. Proto Dh Q) 

Kekaisaran 
Asyur Penakiukan, Pembuangan? 

—> i.  * DJ 

Yet 1-45 
Dh (Ul, Yos, Hak, Sam, Raj) 

Penakiukan, Pembuangan 
Penghancuran Bait Allah 
Yeh 1-37; 40-48, Yes 40-55 
Yes 56-66. Yet 46-52 

Kekaisaran 
Babylonia 
Bam 

Pemuhhan Yehuda. Pemb. 
Bait Allah II. TORAH 
P (Kej, Kel, Im, Bil+Dh) 
Hag, Zak 1-8, Ayub 
Yoel, Mai, Rut, 
Oba, Maz, Ams, 30-31, 
Maz, Ams, Kid, Kid, Rat, Pkh, 
Taw. Ezr. Neh, Yun, Yes 32-5 

Kekaisaran 
Persia 

Kekaisaran 
Makedonia 

Dan, Yes 24-7, Yeh 38-9 
Ester NEBIIM Kekaisaran 

Ptolemaik 

Kekaisaran 
Seleucid 

Kerajaan Yahudi Hasmonean menaklukan Samaria 
Galilea. kota-kota Yunani Palestina. 

Kematian Yesus 
Kekaisaran 
Romawi Penghancuran Bait Allah II 

KANONISASI TORAH-NEBIIM-KETUBIM 
(ALKITAB IBRANI) Dl JAMNIA 
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