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Abstrak 

 

Ada banyak naskah-naskah kuno yang menjadi acuan dasar dari para 

peneliti dan penerjemah untuk dipakai menjelaskan dan memperjelas maksud 

dari isi kitab-kitab dalam Perjanjian Lama. Ada dua naskah utama yang 

berotoritas yang menjadi acuan penerjemahan kitab-kitab dalam Perjanjian 

Lama, yaitu  teks Septuaginta (dalam bahasa Yunani) dari abad ke-3 SM dan 

teks Masoretik (dalam bahasa Ibrani) dari abad ke-4 M.  Walaupun sudah 

ditemukan naskah laut mati (Dead Sea Scroll) yang diperkirakan dari abad 

ke-3 SM, tetapi Alkitab terbitan LAI (Lembaga Alkitab Indonesia) pada 

Perjanjian Lama didasarkan pada teks Masoretik dan teks Septuaginta dan 

kutipan-kutipan ayat Perjanjian Lama  dalam Perjanjian Baru  di dasarkan 

dari teks Septuaginta.  Dan fokus penelitian adalah tertuju pada latar belakang 

para penulis kedua naskah kitab-kitab  tersebut yang mempengaruhi pola dan 

gaya tulisan serta penyalinan dan penerjemahan dari kitab-kitab tersebut. 

Penelitian ini adalah penelitian studi pustakaan yaitu penelitian yang 

bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena dan konteks pada saat proses 

penulisan teks-teks tersebut, yaitu Septuaginta dan Masoretik. Tujuan dari 

penelitian adalah menjawab pertanyaan tentang adanya ‘kontradiksi’ antara 

teks Masoretik dengan teks Septuaginta, dimana dengan meneliti paham-

paham yang mempengaruhi proses penyalinan dan penerjemahan dari kedua 

teks tersebut pada saat itu dapat diketahui dampak yang terjadi pada proses 

penerjemahan teks Septuaginta. Sekaligus, menjawab atau berapologetika 

terhadap orang-orang yang ‘menghakimi’ atau ‘mengatakan’ bahwa Alkitab 

orang Kristen sudah ‘tidak asli’ lagi.  

Sumber-sumber penulisan sejarah: sumber-sumber tertulis. Bahan-

bahan tertulis biasanya merupakan sumber terpenting bagi sejarahwan untuk 

merekonstruksi sejarah. Sumber ini terbagi atas dua kategori : (1)  sejarah 

yang ditulis sambil lalu atau resmi, dan (2) sejarah yang ditulis dengan teliti 

menurut aturan aturan penulisan sejarah (berdasarkan kepustakaan). Sejarah 

yang ditulis sambil lalu meliputi ‘data mentah’ dari sejarah, dari catatan-
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catatan yang dihasilkan oleh semua tingkatan masyarakat, mulai tingkat 

perorangan sampai tingkat internasional. 

Dalam melakukan penelitian ada beberapa yang digunakan untuk 

meneliti kasus-kasus yang ada dalam buku-buku yang akan diteliti. Karena 

yang dibahas adalah membandingkan dua naskah yang sebenarnya masih 

berhubungan, sehingga metode yang dipakai gabungan dari beberapa metode. 

Apalagi membandingkan naskah kitab suci, sehingga perlu diketahui 

sebelumnya metode yang dipakai, yaitu sebagai berikut :  Kritik Bentuk,  

Kritik Literatur dan  Kritik Teks. 

Kritik Alkitab  dapat dibagi menjadi dua bagian; yaitu Kritik Tinggi 

dan Kritik Rendah.  Jenis studi ini bisa diterapkan pada Alkitab, karena itu 

dinamakan penelitian Alkitab. Christian Encyclopedia mendefinisikan: “ilmu 

untuk bisa mencapai pengetahuan yang memuaskan tentang asal-usul, 

sejarah, dan keadaan naskah asli Alkitab.”  

Perlu diketahui sejarah dari kritik tinggi dan kritik rendah serta 

perkembangannya, yaitu sebagai berikut :  Istilah “kritik” selalu mengacu 

kepada konotasi negatif. Padahal tidak selamanya harus demikian. Pengertian 

pokok istilah kritik ialah pemeriksaan atau pengujian atas suatu persoalan, 

naskah atau masalah, dengan maksud menentukan keotentikannya, 

keterandalannya, atau arti pentingnya. “Istilah criticism pada dasarnya berarti 

suatu pendapat, atau suatu tindakan mengadili; diturunkan dari kata kerja 

dalam bahasa Yunani (…[krino]) berarti menilai, atau menguji, atau 

meneruskan tudingan atau tuduhan terhadap, atau menetapkan, sederetan arti 

diatas mengandung makna ini. Jika dipakai dalam bidang kesusatraan ia 

menunjukkan pemikiran – bukan usaha mencari kesalahan – tetapi dengan 

adil dan benar menilai kebaikan serta kejelekan sesuatu secara terus terang 

dan obyektif.  Dengan kata lain, merupakan penilaian yang tidak memihak, 

atau hal yang mirip itu misalnya hal apa saja yang bisa dipertimbangkan oleh 

kritikus tertentu.”  Kedua metode kritik di atas termasuk dalam Kritik Tinggi  
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yaitu kritik bentuk dan Kritik literatur. Sedangkan Kritik Teks adalah Kritik 

Rendah. 

Berdasarkan hasil penelitian ini bagi para teolog yang selama ini 

menjadi pengagum kedua naskah tersebut, sebaiknya menghentikan 

perselisihan yang ada, tanpa ada rasa iri dan sebagainya. Karena jika kedua 

naskah ini digunakan bersama-sama, akan menghasilkan studi eksegesis yang 

maksimal. Dan akan sangat berguna bagi semua orang, terutama bagi umat 

dan keimanan Kristen. 

 

Kata kunci: studi historikal, metode kritik bentuk, kritik literatur, kritik teks 

dan apologetika 
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Abstract 

  

 

There are many ancient manuscripts that became the baseline of the 

researchers and translators to be used to explain and clarify the intent of the 

contents of the books of the Old Testament. There are two main authoritative 

text is the reference translation of the books of the Old Testament, the 

Septuagint text (in Greek) from the 3rd century BC and the Masoretic text (in 

Hebrew) of the 4th century AD. Although it has been discovered Dead Sea 

scrolls (Dead Sea Scroll) were estimated from the 3rd century BC, but the 

Bible published by LAI (Lembaga Alkitab Indonesia) in the Old Testament is 

based on the Masoretic text and the text of the Septuagint and quotations of 

Old Testament passages in the New Testament ity of the text of the Septuagint. 

And the focus of the research is focused on the background of the authors of 

the two texts of these books that influence the pattern and style of writing as 

well as copying and translation of these books. 

 This research is a study of the library is research aims to describe the 

phenomenon and the context in which the process of writing these texts, the 

Septuagint and the Masoretic. The purpose of the research is to answer 

questions about the existence of 'contradiction' between the Masoretic text 

with the Septuagint text, which by examining the ideologies that influence the 

process of copying and translation of the text at the time it can be seen that 

the impact occurred in the Septuagint text of the translation process. 

Simultaneously, answer or apologetic against those who 'judge' or 'saying' 

that the Christian Bible have been 'not genuine' again. 

 The sources of historical writing: the written sources. Written 

materials are usually the most important source for historians to reconstruct 

history. This source is divided into two categories: (1) history written casually 

or formally, and (2) a history written carefully by the rules of the rules of 

writing history (based on literature). History is written casually include 'raw 

data' of history, of the records generated by all levels of society, from the 

individual level to the international level. 

 In doing some research there are some that are used to examine the 

cases that exist in the books to be studied. Because covered are comparing 
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the two texts are actually still in touch, so that the method in which the 

combination of several methods. Moreover, comparing the divine texts, so 

keep in mind the previous methods used, as follows: Form Criticism, 

Criticism of Literature and Criticism Text. 

 Criticism of the Bible can be divided into two parts; Higher Criticism 

and Lower Criticism. This type of study can be applied to the Bible, because 

it is called the Bible study. Christian Encyclopedia defines "science to achieve 

a satisfactory knowledge of the origins, history, and the state of the original 

manuscripts of the Bible." 

 Keep in mind the history of criticism and critique high-low and its 

development, as follows: The term "criticism" always refers to the negative 

connotations. Though not always necessarily so. Definition of the term 

principal criticism is that inspection or examination of a particular issue, a 

script or a problem, in order to determine their authenticity, 

keterandalannya, or importance. "The term criticism basically means an 

opinion, or an act of hearing; derived from the Greek verb (... [krino]) means 

the rate, or test, or forward the accusations or charges against, or establish, 

a series of the above senses this implies. If used in the field of Literature was 

his show of thought - not an attempt to find fault - but with fairly and properly 

assess the goodness and badness something openly and objectively. In other 

words, is an impartial assessment, or things like that example about what can 

be considered by certain critics. "Both methods criticisms above are included 

in the Higher Criticism is criticism and criticism form the literature. While 

Criticism Text is Lower Criticism. 

 Based on these results to the theologians who had been an admirer of 

both texts, should stop the strife that is, without envy and so on. Because if 

both texts are used together, will produce a maximum of exegetical study. And 

it would be very useful for everyone, especially for the people and the 

Christian faith. 

 

Keywords: Historical study, form criticism method, literature criticism 

method, textual criticism and apologetic. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

 

A. Latar Belakang 

 

Ada banyak naskah-naskah kuno yang menjadi acuan dasar dari para 

peneliti dan penerjemah untuk dipakai menjelaskan dan memperjelas maksud 

dari isi kitab-kitab dalam Perjanjian Lama. Ada dua naskah utama yang 

berotoritas yang menjadi acuan penerjemahan kitab-kitab dalam Perjanjian 

Lama, yaitu  teks Septuaginta (dalam bahasa Yunani) dari abad ke-3 SM dan 

teks Masoretik (dalam bahasa Ibrani) dari abad ke-4 M.  Walaupun sudah 

ditemukan naskah laut mati (Dead Sea Scroll) yang diperkirakan dari abad 

ke-3 SM, tetapi Alkitab terbitan LAI (Lembaga Alkitab Indonesia) pada 

Perjanjian Lama didasarkan pada teks Masoretik dan teks Septuaginta dan 

kutipan-kutipan ayat Perjanjian Lama  dalam Perjanjian Baru  di dasarkan 

dari teks Septuaginta.  

Ada beberapa kasus dari terjemahan LAI (Lembaga Alkitab Indonesia, 

Terjemahan Baru 1974) yang menunjukkan ada perbedaan teks ayat, dan jika 

tidak di telaah dengan baik dan benar akan menimbulkan masalah keimanan 

bagi yang membacanya. 
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Salah satunya adalah runtutan peristiwa yang terjadi pada keberadaan 

TUHAN Yesus yangmana sudah dinubuatkan dalam Alkitab Peranjian Lama 

yaitu di dalam Mazmur 22:1-2, 16-19, 22, yang berbicara nubuatan tentang 

proses kematian TUHAN Yesus di atas kayu salib1. Dalam hal ini,  

dikalangan  non Kristen, terutama dari kalangan Yahudi dan Islam sangat 

menolak dan tidak menerima pandangan yang dipahami oleh Kristen. Dimana 

mereka membuat banyak argumentasi untuk berusaha menggugurkan 

pendapat yang sudah diimani oleh orang Kristen.   

Kelompok Yahudi mengeluarkan pendapat, bahwa pada Mazmur 22 

bukanlah menjelaskan tentang nubuatan proses kematian TUHAN Yesus, 

dengan memakai teks Masoretik yang dipakai sebagai dasar acuan, 

menjelaskan bahwa tidak ada kaitan atau hubungannya dengan nubuatan 

tersebut. Dan dalam hal ini, dasar pandangan mereka akhirnya dipakai oleh 

kelompok Islam, untuk memunculkan polemik dan berapologetik dengan 

kelompok Kristen.    

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah paham yang mempengaruhi penulisan teks Septuaginta dan 

teks masoretik? 

                                                           
1Pdt. Chris Marantika, Th.D.,D.D.,  Kristologi, (Yogyakarta: Iman Press, 2008), hal. 51 
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2. Bagaimanakah studi historis ini dapat menjadi acuan dalam 

apologetika masa kini? 

 

C. Tujuan Penulisan 

1. Untuk menjelaskan paham mempengaruhi penulisan teks Septuaginta 

dan teks masoretik 

2. Untuk menjelaskan studi historis paham tentang penulisan teks dalam 

apologetika masa kini 

 

D. Metode 

Penulisan ini menggunakan penelitian literatur yang menggunakan 

metode kualitatif kepustakaan dengan eksegesa teologis, yang memusatkan 

perhatiannya pada kritik teks dan keotentisitasan pada naskah asli dari 

Alkitab, yang kemudian dapat ditarik pemaknaannya.. Untuk mempertajam 

penulisan diperlukan penelitian literatur dengan menggunakan buku-buku 

tafsiran injil Matius, buku Teologi Sistematika, referensi-referensi berupa 

leksikon, kamus-kamus, serta melalui media elektronik seperti internet dan 

ayat-ayat referensi yang berkenaan dengan topik atau judul yang akan 

dibahas. 

Selain itu, jika dilihat kalimat dari judul artikel ini, salah satunya 

membahas mengkomparasikan dua naskah kuno yaitu Byzantium Codex 

(Majority Text) dengan Novum Testamentum Graece (Nestle-Aland edisi ke-

27)/Vaticanus Codex (Minority Text). Dimana masing-masing telah 
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menghasilkan banyak terjemahan-terjemahan yang cukup terkenal, seperti 

Byzantium Codex diterjemahkan menjadi King James Version (KJV) dan 

Vaticanus Codex diterjemahkan ke New Internatioal Version, dan masih 

banyak versi dalam terjemahannya. Dimana terjemahan-terjemahan yang 

dihasilkan oleh beberapa codex tersebut, telah menimbulkan banyak versi arti 

kata dan kalimatnya, yang akhirnya, memunculkan banyaknya perdebatan 

dari terjemahan yang ada, yang terjadi sampai sekarang ini. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

 

A. Unsur Eksternal 

a. Pengarang ialah orang yang sebenarnya menulis cerita. 

Terkadang dijumpai pengarang tersembunyi, yaitu manisfestasi 

yang hidup dan nyata dari pengarang di dalam naskah 

karangannya. Artinya, pengarang mungkin ingin mengatakan 

lebih banyak mengenai topik tertentu dibanding dengan yang 

terungkap dalam naskah. Dalam Alkitab pencerita hampir selalu 

sama dengan pengarang tersembunyi. Sebagai contoh kitab 

Nehemia, pencerita tersembunyinya adalah Nehemia, dan si 

pelaku atau tokohnya menceritakan peristiwa-peristiwa dari 

perspektifnya sendiri. Sebagai tokoh demikian, pengetahuannya 

kadang terbatas, dimana dia harus menunggu sampai ada yang 

memberitahunya tentang persoalan-persoalan yang terjadi, dalam 

pengertian tidak dapat tahu dengan sendirinya. (Nehemia 5:6-8)  

b. Pembaca, dapat dibedakan menjadi tiga. Ada pembaca, pembaca 

semu dan narasi. 

Pembaca adalah orang yang benar-benar membaca suatu karya. 

Sedangkan pembaca semu adalah orang-orang kepada siapa 

pengarang mengalamatkan karyanya. Dan pembaca narasi adalah 
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orang atau kelompok yang secara khusus menjadi tujuan dari 

tulisannya. 

c. Perspektif atau sudut pandang adalah pilihan posisi dimana 

pencerita bisa menuturkan cerita. Dimana dilihat dari lima sudut 

pandang, yaitu :  

- Psikologis (narator ‘mahatahu’ atau ‘omnicient narrator’) 

dapat memberitahu tentang pikiran dan perasaan para pelaku 

cerita. Sebagai contoh tentang wawasan pencerita menmgenai 

proses berpikir dari raja Agag (I Samuel 15:32). Selain itu 

tentang pemikiran Simson ketika ia bangun dari tidur dengan 

kepala tanpa rambut.(Hakim2  16:20)   

- Ideologis (bersifat menguji) yaitu para pencerita seringkali 

masuk ke dalam naskah melalui komentarnya tentang kejadian 

atau situasi yang sedang berlangsung. Contohnya adalah 

komentar-komentar yang terselip dalam kisah-kisah di bagian 

akhir kitab Hakim-Hakim (“pada jaman itu tidak ada raja di 

antara orang Israel” (Hak. 17:6; 18:1; 19:1; 21:25)). 

- Spatial (narator ‘mahahadir’) adalah para pencerita Alkitab 

bisa berada dimana-mana, dalam pengertian setelah bercerita 

dengan situasi yang satu, kemudian bisa bercerita dengan 

situasi yang lain, dan seterusnya.  
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Contoh dalam kisah Daud dan Batsyeba, pencerita ada di 

antara tentara di Raba (“mereka memusnahkan bani Amon 

dan mengepung kota Raba”, 2 Samuel 11:1), bersama Daud 

di atas sotoh istana (“tampak kepadanya dari atas sotoh itu 

seorang perempuan sedang mandi,” 11:2), bersama 

Batsyebayang membersihkan kenajisannya (“perempuan ini 

baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya,” 11:4).  

- Temporal (terikat atau tidak), dimana pencerita bisa 

menuturkan kisah berdasarkan susunan kronologis yang ketat 

dengan perspektif temporal terbatas atau mereka dapat 

menuturkan kejadian-kejadian dari perspektif yang tidak 

terlalu terikat dengan waktu. Contoh pada kitab Nehemia, 

selalu memakai kata ‘aku’ atau ‘kami’. Dalam kitab Ester 

bercerita dengan gaya yang runtut sehingga menambah 

suasana menjadi tegang. 

- Gramatika (pemakaian simbol), dimana pencerita memakai 

kebahasaan dalam hal penyusunan kata-kata dan simbol-

simbol untuk menunjukkan sudut pandang mana yang 

dipergunakan pada saat tertentu. Contoh ialah perubahan 

pencerita yang begitu cepat dari sudut pandangnya sendiri 

kepada sudut pandang imam Eli, yaitu pada saat menceritakan 
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kehadiran Hana di tempat suci di Silo: “maka Eli menyangka 

perempuan itu mabuk”(1 Samuel 1:13). 

B. Unsur Internal 

a. Alur cerita adalah unsur cerita yang berurutan dan dinamis, 

dimana sejauh menyangkut pelaku atau unsur yang lain dalam 

kisah menjadi dinamis, ia merupakan bagian dari alur cerita. 

Contoh, pada satu tahapan, kisah kesuksesan Daud dalam 1 

Samuel 16-31 adalah konflik antara Saul dan Daud sebagai 

individu, padahal sebenarnya lebih dari itu. 

b. Pelaku (tokoh), para pelaku membuat satu alur cerita menjadi 

hidup. Adegan-adegan dalam cerita tidak akan menghasilkan apa-

apa tanpa ada tokoh-tokohnya. Adele Berlin membahas tiga tipe 

tokoh, yaitu : 

- Tokoh utama atau utuh (atau juga disebut ‘bulat’) adalah 

tokoh-tokoh utama dalam suatu cerita tertentu. Mereka 

digambarkan dalam banyak dimensi. 

- Tokoh ‘tipe’ atau ‘datar’ dilukiskan dengan satu ciri atau sifat. 

- Tokoh pendukung atau agents hanya berfungsi mendukung 

agar cerita jadi lancar; mereka tidak memiliki sifat-sifat murni 

sebagai tokoh. 

Contoh-contoh dari ketiga jenis tokoh ini bisa dijumpai dimana-

mana dalam kisah Perjanjian Lama. Dalam kisah-kisah tentang 

Daud dan istri-istrinya, Batsyeba berfungsi sebagai ‘tokoh yang 
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utuh’ pada masa tua Daud dan pergantian tahtanya (1 Raja 1-2). 

Dalam kisah perzinahan Daud, Batsyeba tidak lebih berfungsi 

sebagai tokoh ‘pendukung’ atau ‘agents’ untuk mengungkap 

dosa-dosa Daud. Dalam kisah-kisah tentan g istri Daud yang 

lain, Abigail, dimana dia hanya terlihat sifat-sifat positifnya 

sebagai seorang wanita dan istri yang saleh. Dengan sifat-sifat 

inilah pengarang melukiskan dia sebagai seorang ‘tipe’. 

c. Latar belakang dari suatu cerita adalah tempat dimana peristiwa-

peristiwa yang diceritakan itu terjadi. Latar merupakan bagian 

penting dari suatu cerita, namun sering diabaikan guna 

mendukung alur cerita dan tokohnya. 

- Geografis, letak atau tempat, dimana peristiwa-peristiwa 

dalam kisah-kisah Perjanjian Lama terjadi dalam sejumlah 

tempat, yaitu gurun, puncak gunung, ladang, kota, istana, 

rumah dan di dalam gua. Contoh, Musa bertemu Allah di 

gunung Sinai (Keluaran 19, 32-34), penampakan Allah 

disertai guruh, api dan gempa bumi (1 Raja 19).  

- Waktu, contoh Yesus berada di gurun sendirian selama 40 

hari, Ezra membaca Taurat pada hari pertama dari bulan ke 

tujuh (Nehemia 8:2). 

- Kemasyarakatan, berbicara situasi dan keadaan. Contoh, 

tindakan raja Daud membawa Mefiboset (anak Saul yang 
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lumpuh dan terbuang) untuk masuk ke dalam istana, dimana 

menunjukkan sifat Daud yang pemurah (2 Samuel 9). 

- Kesejarahan adalah latar belakang bagi peristiwa-peristiwa 

yang tertulis pada kitab-kitab dalam kanon maupun bagi 

penyusunan kitab-kita itu sendiri. Contoh, peristiwa dalam 

kitab Ezra dan Nehemia, dimana memperlihatkan bagaimana 

sifat hukum Persia yang menguntungkan, fakta ini juga dapat 

diketahui dari sumber-sumber di luar Alkitab. 
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BAB III 

PEMBAHASAN 

 

  

 

A. Latar belakang dari teks atau naskah 

Naskah-naskah dan terjemahannya merupakan bahan-bahan mentah 

bagi mata pelajaran yang disebut kritik teks/penelitian naskah (textual 

criticism)22. Selain itu, untuk menentukan wujud suatu naskah dalam 

bentuknya seperti yang dimaksud oleh penulisnya. Pada umumnya, semakin 

tua umur suatu naskah makin dekat ketepatan/keakuratan pada aslinya dan 

makin dapat diterima. Tetapi dalil tersebut tidak selamanya berlaku; misal ada 

dua naskah, naskah A yang lebih tua, mungkin disalin dari suatu naskah yang 

belum berapa lama umurnya dan yang bobot nilainya tidak begitu besar; 

sedangkan naskah B berasal dari suatu naskah yang jauh lebih tua, lebih baik 

dan lebih berbobot.  Sejarah dari suatu naskah harus lebih dulu 

dipertimbangkan sebelum membuat keputusan mengenai kesahihan isinya. 

Bentuk penerusan naskah atau dikenal penyalinan naskah dari 

generasi yang satu ke generasi yang lain digambarkan seperti silsilah dan 

                                                           
22Pandia, Wisma, S.Th., Th.M., Kritik Tinggi Alkitab (Higher Criticism). (Diktat Kuliah 

Sekolah  

Tinggi Theologi Injili Philadelphia (Philadelphia Baptist Evangelical Seminary): 

Tangerang,  

2005), hal. 10. 
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kenyataannya keterkaitan tradisi dapat dihubungkan dengan penelitian dan 

penilaian dari bukti bagi setiap bacaan tertentu. 

Dokumen yang menjadi sumber naskah Perjanjian Lama terdiri dari 

naskah-naskah Ibrani abad ke-3 SM sampai abad ke-12 M, yangmana 

terjemahan kuno dalam bahasa Aram, Yunani, Siria dan Latin. Walaupun 

begitu, seperti yang diungkapan Yosephus dalam bukunya berjudul ‘Against 

Apion’,23 “kami telah memberikan bukti praktis tentang rasa hormat kami 

terhadap kitab suci kami sendiri. Sebab, walaupun sekarang sudah lewat 

berabad-abad, tak seorangpun yang berani menambah atau membuang atau 

mengubah satu kata (harfiah, satu suku kata) pun; dan hal itu pun merupakan 

naluri pada setiap orang Yahudi sejak hari kelahirannya, untuk memandang 

kitab suci itu sebagai ketetapan Allah, supaya hidup berpaut padaNya, dan 

jika perlu, rela mati untuknya. Berulang kali sejarah mencatat peristiwa-

peristiwa orang tahanan yang lebih suka menanggung penyiksaan dan 

kematian daripada mengungkapkan sepatah kata pun untuk melawan hukum 

Taurat dan kitab-kitab yang terkait.”  

Banyaknya perbedaan dalam naskah bisa saja terjadi akibat 

pengerahan penyalin-penyalin yang sama untuk menyalin baik naskah-

                                                           
23Josephus, Flavius, translated by William Whiston, The Life,Against Apion,  

(Cambridge M A:Loeb Classical Library, Harvard University Press, 

1926) 

,  hal. 31. 
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naskah Alkitab maupun Targum (ulasan dalam bahasa Aram atau terjemahan 

disertai tafsiran atas suatu bagian dalam Perjanjian Lama). 

 

1.Teks Masoretik 

 Masa Masoretik diperkirakan antara 500 M-1000 M.  Masoretik 

diambil dari dari kelompok rabi-rabi di Palestina yang belajar dan terdidik  

yang menyalin kitab Perjanjian Lama bahasa Ibrani yang turun temurun yang 

disebut  Massoretes, dimana mereka sangat ketat dan disiplin dengan tradisi 

pembacaan teks Ibrani dan mengutip dan mengumpulkan Masorah (bhs. 

Ibrani artinya ‘tradisi’) yang berisi bacaan, catatan kaki atau sebelah, 

komentar, notasi (cara penulisan), dsb., yang memindahkan kepadanya dari 

para pakar Talmud (terdiri dari Misnah, yaitu hukum lisan yang sudah ada 

menjelang akhir abad ke-2 M, yang dikumpulkan olehb rabi Yehudah, putra 

mahkota) dan Sopherim terdahulu.24 

 Dari segi historisnya, pekerjaan Sopherim dibagi ke dalam lima 

periode dinyatakan sesuai lima sebutan dari para pakar penyalin kitab-kitab 

Perjanjian Lama, adalah sebagai berikut :  

1. Sopherim סופרים (pasca Babel, dimulai oleh Ezra) 

                                                           
24Hill, Andrew E. And John H. Walton, Survey Perjanjian Lama, (Malang: Yayasan 

Penerbit Gandum Mas, cetakan ke-4, 2001),  hal. 25. 
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Sopherim berlangsung saat kembalinya orang Yahudi dari Babel dan 

berakhir dengan kematian Simeon yang disebut ‘orang benar’ (Simeon the 

Just) + 450 SM-300 SM, jadi sekitar 160 tahun.   Sopherim pertama kali 

muncul di bawah pimpinan Ezra (bnd. Ezra 7:6, 21). Mereka disebut juga 

pengawas dan penjaga teks Perjanjian Lama.  

Keberhasilan mereka adalah memberikan standar teks murni dari Perjanjian 

Lama bahasa Ibrani (semurni dengan sumber-sumber naskah yang ada). 

Mereka mempelajari semua salinan kitab-kitab Perjanjian Lama dan ada 

kemungkinan pada abad pertama sebelum Masehi mereka menghitung semua 

ayat, kata dan huruf pada kitab-kitab Perjanjian Lama dan melampirkan 

angka-angka pada kitab-kitab Perjanjian Lama.  Dari sinilah akan 

memungkinkan orang memeriksa atau si pemeriksa untuk berkata bahwa 

apakah ia memiliki salinan yang sempurna, karena dengan menghitung ayat, 

kata, dan huruf akan dapat diketahui apakah ada kesalahan atau tidak setelah 

jumlah hitungan itu dihitung.  

2. Tana’imתנאים (para pengulang: guru-guru Taurat). 

Pada masa Perjanjian Baru disebutkan “guru-guru hukum Taurat” (Lukas 

5:17; Kisah. 5:34), yang mencatat atau menyalin Mishnah dari kira-kira 10-

220 M. Para Tana’im tinggal di beberapa daerah di tanah Israel, tetapi 

kebanyakan dipusat kota Yerusalem. Tetapi sejak kehancuran bait Allah yang 

kedua, rabban (rabbi tertinggi) Yokhanan Ben Zakai dan murid-muridnya 

mendirikan di tempat yang baru, yaitu di kota Yavne. Beberapa tana’im 

bekerja sebagai buruh pada masa kekuasaan Romawi, walaupun sebenarnya 
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mereka adalah guru, tetapi sebagian juga ada yang perwakilan sebagai 

negosiator dengan pemerintahan Romawi. Tana’im sebenarnya adalah guru 

hukum lisan, atau dapat dikatakan penerjemah hukum lisan yang 

mengajarkan Mishnah, Tosefta (suplemen atau kitab tambahan yaitu Talmud 

Aramaik) dan pengajaran Taurat dalam Talmud yang belum terkodifikasi 

(hasil dari kodifikasi itu Gemara).  

Sebelum kehancuran bait Allah ada beberapa kelompok, sbb : 

 Hillel 

 Shammai 

 Gamaliel Hazaken (pemimpin kelompok Gamaliel) 

3. Amoraimםיארומא (artinya ‘mereka yang berkata kepada umat’ atau 

disebut  pakar hukum Taurat, ekspositor Talmud Babel) 

Mereka membentuk para pencatat yang berwenang dan ekspositor 

Halakhah (200 M-Talmud Babilonia, sekitar + 500 M).  Dalam 

perkembangan dan penetapan hukum Taurat, terkait juga satu hukum 

kebiasaan atau lisan (law of custom), di samping hukum Taurat yang tertulis. 

Hukum ini disebut Halakhah (bhs. Ibrani : yang berlangsung kini dan menjadi 

kebiasaan)25. Apabila terjadi penyelewengan bagian-bagian historis dan 

                                                           
25Rezetko, Robert and Ian Young, Historical Linguistics and Biblical Hebrew, (Atlanta: 

SBL Press,  

copyright 2014), hal. 122. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hillel_the_Elder
https://en.wikipedia.org/wiki/Shammai
https://en.wikipedia.org/wiki/Gamliel
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pengajaran dari kitab suci yang menghasilkan variasi yang banyak dari 

pengertian-pengertian historis dan pengajaran, biasanya disimpulkan dengan 

judul : Haggadah (bhs. Ibrani : legenda).26 Amoraim membahas dan 

memperjelas hukum lisan setelah kodifikasi awal terjadi. Perlu diketahui 

bahwa kodifikasi ada, karena adanya perdebatan dalam menafsirkan hukum 

lisan, dan hasil dari kodifikasi itu adalah Gemara. 

4. Saboraim( paraguru hukum Taurat, setelah penutup Talmud (bhs. 

Ibrani : memikirkan atau membedakan pengertian).  

Mereka yang menetapkan hukum dari pemeriksaan yang telah diteliti 

atas semua pro dan kontrayang ditekankan oleh para Amoraim dalam 

pertentangan mereka atas pertanyaan-pertanyaan yang bersifat ilahi, hukum 

dan ibadah atau ritual yang terdapat dalam Talmud (500 M-657 M). Dan salah 

satu tokohnya adalah rabbi Yoshe. 

5. Gaonimגאונים (Doktor Torat yang terakhir dalam susunan para Rabbi). 

Periode Gaonim berlangsung dari 657 M sampai 1034 M di akedemi 

mempelajari talmud Babilonia di Sora dan sampai tahun 1038 M di 

Pumbaditha. 

Sumbangan khusus Massoretes merupakan hal yang sangat penting terhadap 

sejarah teks Ibrani. 

a. Pelindung dan pemelihara teks tradisional dari abad sebelumnya. 

                                                           
26Ibid. 
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Para Massoretes terbukti memiliki kesamaan spirit yang dalam; 

khususnya dalam loyalitas terhadap penulisan kitab suci sebagai yang 

diinspirasikan dan pernyataan kuasa Firman Allah, yangmana telah 

disampaikan kepada mereka. 

b. Penentu standard teks konsonan.27 

Apabila mereka terpaksa untuk memilih dua hal/kata yang agaknya 

sama pembacaannya, mereka tidak menghilangkan atau menghapus 

salah satu, tetapi mencari cara terbaik untuk memindahkan keduanya, 

dengan memberi tanda ‘ketiv’ dan ‘qere’, atau mereka kerjakan dalam 

kritik tekstual. 

Mereka membiarkan konsonan yang sudah ada seperti yang mereka 

terima dari Sopherim, tetapi mereka menyisipkan tanda vokal yang 

adalah kata baru yang mereka ganti dari yang lama dan disisipkan 

konsonan dari kata yang baru dalam huruf-huruf yang sangat kecil di 

pinggir. 

c. Yang menandai huruf hidup pada konsonan. 

Penandaan huruf hidup pada konsonan merupakan sumbangan elemen 

atau bagian yang penting sehingga menjadi teks yang standard. 

Pemberian tanda tersebut memberikan jaminan ucapan yang benar. 

d. Memperkenalkan tanda baca. 

                                                           
27Ibid. hal. 125. 
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Tanda baca atau aksen sebagai pertolongan untuk membaca secara 

tepat pada teks. Tanda-tanda tersebut adalah : tekanan suku ata tanda 

baca sebagai penghubung atau pemisah kata. 

Catatan-catatan mengenai naskah-naskah yang dibubuhkan oleh para 

ahli massoretes disebut juga Masorah. Catatan yang lebih pendek ditaruh 

pada lajur tepi dari naskah-naskah disebut Masorah Parva (masorah kecil). 

Catatan-catatan ini di kemudian hari ditambah dan disusun dalam daftar, 

ditaruh di atas atau di bagian bawah halaman, catatan-catatan itu disebut 

Masorah Magna (masorah besar). 

Pekerjaan para pakar Masoretik dalam mempersiapkan standard resmi 

teks Perjanjian Lama Ibrani memberikan jaminan bahwa tidak adanya 

perubahan yang berarti, walaupun bahasa Ibrani mengalami proses perubahan 

yang panjang melalui  jaman yang berbeda-beda. 

 

Manuskrip atau naskah kuno yang berhubungan dengan teks Masoretik. 

Naskah laut mati 

Penemuan naskah-naskah Alkitab yang menggemparkan pada tahun 

1947, di dalam gua-gua sekitar Wadi Qumran sebelah barat laut laut mati, 

yang telah menimbulkan revolusi dalam pendekatan naskah Perjanjian Lama, 

yang membawa ke kurun waktu + 800 tahun sebelum naskah Masoretik. 
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Dimana menjadi pengkoreksi atau menjadi alat perbaikan naskah dari huruf-

huruf mati. 

Genizah Kairo38 

Naskah-naskah sebanyak 300.000 koleksi yang ditemukan pada tahun 

1890 di Geniza dari sinagog tua yang disebut ben Ezra di Fustat di Kairo 

lama, Mesir, diperkirakan ditulis 870 M oleh orang-orang Yahudi di Timur 

Tengah, yangmana  memiliki nilai yang cukup besar sebagai naskah yang 

sudah dibubuhi tanda huruf hidup. Genizah adalah tempat penyimpanan 

gulungan-gulungan yang dianggap tidak layak lagi dipakai untuk masa 

selanjutnya). Tidak diperhatikannya keseragaman dalam pembubuhan tanda 

huruf hidup dan ragam-ragam dari naskah yang berhuruf mati, membuktikan 

bahwa pembubuhan tanda-tanda huruf hidup diangap nomor dua.  Naskah 

Genizah ini ditulis dengan berbagai bahasa, khususnya Ibrani, Arab dan 

Aramaik yang ditulis di atas kulit binatang dan kertas, tetapi juga ada yang di 

atas papirus dan kain. Sebagai tambahan di dalamnya juga ada naskah tata 

cara atau liturgi atau aturan seperti Taurat, Talmud, dan beberapa tulisan 

rabbi-rabbi (beberapa diantaranya tertera nama penulisnya).  

Naskah ini memberikan gambaran yang detail tentang ekonomi dan 

pola kehidupan sehari-hari serta budaya Afrika Utara dan wilayah Mediteran 

                                                           
38Unger, M. F., Introductory Guide to the Old Testament,  ((Michigan: Eerdmans, Grand 

Rapids,USA :  

copyright 1992), hal. 77.. 
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Timur, khususnya di abad ke-10 sampai 13 M. Beberapa fragmen ditemukan 

di kuburan kuno di Basatin Timur, Kairo lama di abad ke-19.  

 

Pentateukh Samaria39 

Pentateukh Samaria bukan terjemahan dari bagian Perjanjian Lama 

Ibrani, melainkan suatu bagian teks itu sendiri. Naskah yang merupakan 

naskah independen dari Pentateukh yang memiliki transmisi penyampaiannya 

sendiri secara khas oleh pakar Alkitab dari abad ke-5 SM tanpa adanya 

kontak-kontak yang diketahui dengan naskah-naskah Ibrani yang banyak itu. 

Pentateukh Samaria memiliki + 6000 varian (perbedaan), + 1900 diantaranya 

cocok dengan LXX (Septuginta). 

2.Septuaginta. 

Menjelang abad ke-2 SM Perjanjian Lama seluruhnya sudah 

diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Nama Septuaginta pada akhirnya 

dipakai untuk seluruh Perjanjian Lama bahasa Yunani.Septuaginta mewakili 

teks dari masa sebelum Masoretik Ibrani.  Septuaginta sangat bernilai dalam 

melihat teks dasar dan eksegesa. Namun, untuk menilai Septuaginta sebagai 

terjemahan, banyak faktor yang harus diperhatikan. Misalnya tujuan umum, 

karakter dari pekerjaan itu, kesulitan-kesulitan khusus yang dihadapi 

                                                           
39Op. Cit. Tov.Hal. 99. 
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penerjemah, prinsip-prinsip umum yang menuntun mereka dalam 

pelaksanaan proses penerjemahan karya tersebut.  

3. Naskah atau Manuskrip dari Septuaginta. 

Naskah tertua dan yang terpenting dari Septuaginta antara lain44  : 

a. Kodeks Vatikanus 

Naskah ini dimiliki gereja Roma Khatolik. Naskah ini tertulis paruh 

pertama abad ke-4 M. Tahun 1481 muncul pertama kali di daftar 

perpustakaan Vatikan yang didirikan oleh Paus Nikolas V pada tahun 1448.  

Naskah Vatikanus memberikan teks terbaik dan terlengkap Septuaginta 

Perjanjian Lama yangmana berisi terjemahan versi Theodosian, kitab Daniel.   

b. Kodeks Aleksandrinus. 

Kodeks Aleksandrinus adalah naskah Alkitab dari abad ke-5 M, yang 

memuat sebagian besar dari kitab-kitab Perjanjian Lama versi bahasa Yunani 

(Septuaginta) dan Perjanjian Baru. Namanya sesuai dengan nama kota 

Aleksandria, karena memang berasal dari kota itu.  

c. Kodeks Sinaitikus. 

                                                           
44 Parker,  D.C., Codex Sinaiticus The Story  of the Wold’s Oldest Bible. (London : 

Hendrickson  

Publisher and The British Library, 2010), hal. 35. 
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Naskah ini berasal dari abad ke-4, ditemukan oleh Constantine 

Tischendorf di biara terkenal Saint Catherine di gunung Sinai, Mesir pada 

pertengahan abad ke-19, yaitu tahun 1859. Pada saat ditemukannya naskah 

ini pada posisi di tempat sampah dan dengan beberapa potongan-potongan 

naskah 

d. Kodeks-kodeks yang lain. 

Selain naskah-naskah di atas yang di dalamnya ada Septuaginta, ada 

kodeks Ephraemi Rescriptus (C) yang disimpan di Bibliotheque National di 

Paris dari abad ke-5 M, merupakananggota terakhir kelompok ‘empat naskah 

uncial agung’(Sinaitikus, Vatikanus,Aleksandrinus), yangmana merupakan 

kodeks dari penulisan ulang (rescriptus) dari naskah sebelumnya yang 

dihapus (palimpsest).. Kemudian naskah Cottonianus (D) yang  disimpan di 

British Library diperkirakan berasal dari antara abad ke-4 M dan abad ke 5 

M dan Bodleian Genesis (E) juga disebut naskah Baroccianus yangmana 

awalnya koleksi dari Franscesco Barozzi (Barocius), setelah kematiannya 

diserahkan ke William Herbert seorang bangsawan generasi ke-3 dari 

Pembroke seorang donatur dari Baroccianum di Bodleian Library. yang berisi 

bagian terbesar dari kitab kejadian45. Dan masih banyak naskah-naskah yang 

lain, yang semakin membuat kita yakin bahwa proses penyalinan dan 

penerjemahan ke dalam bahasa-bahasa yang lain,semuanya mendukung dan 

                                                           
45ibid. 
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memperjelas bahwa Allah menjaga firmanNya dan tidak ada yang berubah 

dan dipalsukan.  

 

B. Tokoh-tokoh yang berperan dalam proses penterjemahan 

Septuaginta 

Bermula dari keprihatinan orang Yahudi di perantauan terutama yang 

ada di Aleksandria, yangmana mereka sudah kesulitan bahkan sudah tidak 

bisa membaca kitab Pentateukh dalam bahasa Ibrani. Hal ini disebabkan 

banyak hal terutama karena pengaruh Hellenis dari kerajaan Yunani yang 

pernah menjadi negara adikuasa pada saat itu. Sehingga bahasa Yunani 

menjadi bahasa lingua franca (mendunia) yang dipakai hampir semua bangsa 

yang pernah dijajah oleh mereka. Walaupun setelah kerajaan Yunani sudah 

tidak lagi berjaya karena Aleksander Agung meninggal dunia tetapi 

dampaknya masih dirasakan dan mempengaruhi bangsa-bangsa yang ada 

pada saat itu. 

Dan  diawali dengan surat yang ditulis oleh Aristeas sebuah dokumen 

yang mengajukan permintaan yang tercatat secara umum di pengadilan tinggi 

Yunani raja Ptolemeus  Philadelphus (285 SM-247 SM) untuk 

menterjemahkan Pentateukh Ibrani ke bahasa Yunani dibawah tanda tangan 

pelayan dari sekretaris kerajaan bidang perpustakaan bernama  Demetrius 

dari Phalerum. Dari surat ini dapat diketahui tentang kisah para penterjemah 
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72 penterjemah hukum Taurat. Dari kisah tersebut diceritakan di dalam 

sebuah surat dari Aristeas kepada saudara laki-lakinya yang bernama 

Philokrates. Aristeas meminta sebuah kelompok perwakilan yang dikirim dari 

Aleksandria ke Yerusalem untuk mendapakan salinan hukum Taurat dan 

susunan liturgi dari penterjemah-penterjemah dari Palestina47.  

a. Raja Ptolemeus  Philadelphus 

Pada tahun 289 SM, Philadelphus menjadi wakil wali negeri dari 

kekuasaan kekaisaran Ptolemeus dengan ayahnya, Ptolemeus Soter. 

Kekuasaan kekaisaran Ptolemeus Soter berpusat di Aleksandria, Mesir, 

yangmana sebelumnya adalah salah satu jenderal dari Aleksander Agung, 

ayahnya bernama Lagus. Karena itu, Ptolemeus memakai gelar raja Mesir 

tahun 304 SM dan memerintah hingga 285 SM. Di bawah pemerintahannya, 

juga anaknya memakai nama awalnya Ptolemeus menjadi nama depannya, 

Ptolemeus Philadelphus (285 SM-246 SM) dan cucunya Ptolemeus Euergetes 

I (246 SM- 222 SM). Dengan dibawah kepemimpinan dinasti Ptolemeus, 

Mesir tampil sebagai kekuatan besar di Asia Barat, bukan lagi kekuasaan 

dinasti Firaun, tetapi menjadi kerajaan Hellenistis. 

                                                           
47Williams, H.D., M.D., Ph.D., The Septuagint (The LXX) : The Character of God’s words 

is not found  

in the Septuagint,  (Nashville, USA : Thomas  Nelson Publishers, second edition, 

1999), hal.  

102.. 
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b. Demetrius dari Phalerum49 

Demetrius dari Phalerum (345 SM-283 SM) adalah pengurus dari 

perpustakaan raja, yang mengumpulkan uang dari pasar uang dengan 

memperlihatkan koleksinya, jika mungkin, semua buku-buku di seluruh 

dunia: dan melalui pembelian dan pengarsipan, ia memiliki kemampuan yang 

terbaik sesuai keinginan raja. 

c. Eliezar seorang Imam besar Yahudi. (Yosephus, Antiquety xii, 2, 5) 

Eliezar adalah seorang imam besar Yahudi di Yerusalem. Ia hidup 

pada waktu Bait Allah kedua, ia adalah anak dari Onias I (sejaman dengan 

Arius raja Sparta) dan saudara dari Simon I.  Ia yang menyediakan naskah 

Ibrani dari Pentateukh dan susunan liturgis atau tata ibadah yangmana 

dibutuhkan atas permintaan raja Ptelomeus Soter, yangmana mengirim 

utusannya Andreas dan dua rekannya. Ia yang mengirim 72 orang ahli atau 

sarjana yang terdiri dari enam orang dari tiap suku Israel ke pulau Pharos 

dimana perpustakaan Aleksandria berada. 

d. Aristeas51 

Aristeas berasal dari Marmora, ia adalah seorang yang memiliki 

jabatan tinggi di pengadilan raja Ptolemeus, kemungkinan salah satu dari 

                                                           
49Collins, Nina L., The Library in Alexandria and the Bible in Greek, (Leiden, Netherlands 

:  

Koninkloijke Brill nv, 2000), hal. 90. 
51 Napel, Henk ten. Kamus Teologi Inggris – Indonesia. (Jakarta : BPK. Gunung Mulia, 

2013) 
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pemimpin pengawal pribadi raja diantaranya adalah Sosibius dari Tarentum 

dan Andreas. Ia adalah pengagum berat agama Yahudi, tetapi ia bukanlah 

orang Yahudi.  

e. Philokrates 

Philokrates adalah seorang pemerhati narasi yang mempertemukan 

Aristeas dengan Eliezar. Dia seorang politikus dari Athena, yang pertama kali 

bernegosiasi dengan raja Philip II dari Makedonia atas penghancuran kota 

Olynthos pada tahun 348 SM.  

 

Surat dari Aristeas52 

Surat ini tidak berhubungan satu sama lain, ada banyak topik yang 

berbeda yang dibahas, yangmana di dalamnya terdiri dari : 

I. Pendahuluan yang dialamatkan ke Philokrates. 

Sebagai cerita kepada Philokrates tentang  pengutusan Aristeas ke Eliezar, 

imam besar Yahudi, sebagai cerita yang sangat mengesankan. Ia 

menceritakan pengalaman-pengalaman religiusnya dengan penuh perasaan 

yang meluap-luap. Bagaimana ia merasa bangga menjadi bagian dalam suatu 

sejarah proses penterjemahan kitab suci. (terlampir pada lampiran) 

                                                           
52 Thackeray, H. ST. J., M.A, The Letter Of Aristeas (Translated with an appendix of 

ancient evidence  

on the Origen of the Septuagint), (London : 68 haymarket, 1917), hal. 15-19. 
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II. Skema dan pendahuluan prosesnya : 

a. Proposal kepada pustakawan kerajaan. 

Menceritakan posisi Demetrius sebagai pengurus dari perpustakaan raja, 

memiliki banyak uang yang diterima dari hasil koleksinya, yaitu buku-

buku dari seluruh dunia.  

b. Emansipasi dari budak-budak Yahudi di Mesir 

Menjelaskan peranan budak-budak Yahudi yang ada di Mesir dan orang-

orang  

Yahudi merdeka (bukan budak) bekerja dan tinggal di sana. 

c. Tanda  dari sekretaris kerajaan. 

Menceritakan tentang peranan raja Ptolemus dan Demetrius dalam proses 

yang akhirnya pada penterjemahan Septuaginta, dimana melalui surat 

Aristeas disetujui proyek besar tersebut. 

d. Korespondensi antara Ptolemeus dan Eliezar, dengan nam-nama 

penterjemahnya. 

Menceritakan terjadinya surat menyurat antara Ptolemus dan Eliezar, yang 

meminta kepada Eliezar seorang Imam besar dari Yerusalem, untuk 

mengirim utusan yang akan menterjemahkan teks Ibrani ke bahasa Yunani 

(Septuaginta). Dimana Eliezar akan mengirim 6 orang rabi dari masing-

masing suku Israel berjumlah 72 orang dengan nama-nama orangnya. 

III. Deskripsi  hadiah-hadiah raja kepada Eliezar. 
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Menceritakan raja Ptolemeus mengirim utusannya dengan membawa hadiah-

hadiah untuk diberikan kepada Eliezar sebagai ucapan terima kasih. 

IV. Deskripsi dari Yerusalem dan sekitarnya. 

a. Bait Allah : pintu masuk dll. 

Menjelaskan keberadaan bait Allah dan lokasi serta denahnya. Posisi 

pintu dan bagaimana sirkulais keluar masuknya. 

b. Persediaan air untuk Bait Allah. 

Menjelaskan bagaimana persedian air untuk bait Allah dan sistem 

pengaturannya. 

c. Imam dan pelayan masyarakat. 

Keberadaan dan eksistensi imam dalam berperan di dalam bait Allah 

maupun di masyarakat. Tugas-tugas yang dilakukan baik 

Penjadwalannya. 

d. Jubah imam besar. 

Menjelaskan jubah para imam dan imam besarnya yang menunjukkan 

peranannya dalam bertugas dan baik di dalam maupun di luar bait Allah. 

e. Benteng dan penjaga-penjaganya 

Menjelaskan situasi dan sistem keamanan yang ada di bait Allah, benteng 

dan penjaga-penjaganya, penjadwalan jam jaga. 

f. Kota dan jalan-jalan di dalamnya. 
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Tentang situasi kota dan jalan-jalan di dalamnya serta jalan 

penghubungnya. Bagaimana keberadaan dan pengaturan keamanan. 

g. Kota-kota kecil dan besar – Yerusalem dan Aleksandria-dikontraskan. 

Menjelaskan perbedaan situasi kota baik di dalamnya maupun di luarnya 

antara Yerusalem dengan Aleksandria. Yang menunjukkan perbedaan 

yang jauh atau sangat kontras, yang satu menunjukkan kota religius dan 

yang satu kota metropolis dengan keramaian dan kompleksitasnya. 

h. Negeri dan yang dihasilkan : bandar pelabuhan, sungai-sungai, gunung – 

gunung.Memperjelas keberadaan negeri Mesir yang di dalamnya 

terdapat bandar pelabuhan, sungai-sungai dan gunung-gunung. 

i. Sumber-sumber tambang di Arabia. 

Menjelaskan banyaknya tambang-tambang di wilayah Arabia yang menjadi 

penunjang ekonomi bagi wilayah pemerintahan Ptolemeus. 

Intinya : menceritakan tentang keadaan Bait Allah di Yerusalem yang 

diceritakan oleh Aristeas yangmana mendapat informasi dari Eliezar, imam 

besar pada saat itu. 

V. Ucapan selamat dari Eliezar kepada para penterjemah. 

Ucapan ini diberikan Eliezar kepada 72 penterjemah dari 12 suku Israel yang 

bersedia melakukan tugas menterjemahkan kitab-kitab Perjanjian Lama 

dalam bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani. 
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VI. Jawaban penjelasan Eliazar untuk hukum Yahudi. 

VII. Sambutan dari para penterjemah di Aleksandria. 

VIII. Tujuh hari perjamuan untuk penghormatan bagi para 

penterjemah. 

IX. Jawaban yang bijaksana dari para penterjemah atas 

pertanyaan-pertanyaan yang sulit dari raja. 

X. Penerjemahan dan penerimaannya 

Menceritakan bagaimana para penterjemah menjawab dengan bijaksana 

tentang tradisi Yahudi, ketika ditanya oleh raja Ptolemeus, dalam hal ini 

supaya tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami agama dan tradisi 

Yahudi. 

XI. Pemberangkatan dari para penterjemah. 

XII. Pidato penutup kepada Philokrates. 

Salam dan ucapan terima kasih kepada Philokrates. 

 

C. Pandangan-pandangan penulis Yahudi dan Kristen tentang 

Septuaginta 

a. Pandangan Yahudi dari kelompok Rabinik 

1. Megillath Taanith (daftar atau jadwal puasa). 

Pada kalender untuk perayaan dan hari-hari untuk puasa yang 

ditentukan mulai jaman Makabe, yang kemudian diterima 
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tambahan-tambahannya dari waktu ke waktu. Dalam Megillath 

Taanith tercatat bahwa pada hari kedelapan pada bulan Tebeth, 

Hukum Taurat ditulis dalam bahasa Yunani pada jaman Tolmai 

(Ptolomeus), dan kegelapan melingkupi bumi selama tiga hari.  

2. Masseketh Sopherim (Traktat dari para penulis), Bab I ayat 

7-8. 

Sebuah aturan risalah atau traktat hukum Talmud yang tertulis 

pada gulungan Taurat dan berbagai tulisan yang sejenis. Bukan 

pemikiran lebih awal dari abad ke-18 atau ke-19 M, hal ini 

termasuk lebih banyak hal-hal yang kuno. Yang pertama dari dua 

narasi dibawah ini, dengan rekomendasi unik dari lima (dari tujuh 

puluh atau tujuh puluh dua tua-tua) atau Perntateukh merupakan 

tulisan-tulisan yang berkualitas dan kuno; yang kedua adalah 

keaslian dan penemuan-penemuan pararel dalam Talmud dan 

yang lainnya.  

3. Talmud Yerusalem (Talmud Palestina), Meggila I ayat 71d 

(dasarnya) 

Ada 13 bagian telah diubah oleh kebijakan raja Tolmai 

(Ptolemeus). Mereka menulis demikian untuknya.  

4. Talmud Babilonia, Megilla 9a. 
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(meneruskan Misnha, sesudah menyatakan bahwa buku-buku dari 

kitab suci mungkin ditulis dalam berbagai bahasa, tambahan-

tambahan dari rabbi Simon ben Gamaliel yang mungkin mereka 

tuliskan hanya di dalam versi bahasa Yunani).  

b. Pandangan Yahudi dari kelompok Hellenis 

1. (Pseudo) Aristobulus,  disebutkan oleh Eusebius, dalam buku 

berjudul Preparation for the Gospel (Introduksi Injil), Bab 

XIII ayat 12. 

(fragmen ini lebih sedikit dari yang lain, telah dipertahankan 

keberadaannya dari penjelasan secara alegoris dan filosofis dari 

hukum Musa. Intinya harus dialamatkan kepada raja Ptolemeus 

Filometor (Filadelfus) (182-146 SM), tetapi klaim begitu tinggi 

dari kekunoannya, seperti surat Aristeas, yang tidak luput 

mendapat kritikan dari kritikus). 

2. Philo, dalam kehidupan Musa, Bab II ayat 5-7. 

Kekaguman dalam yang mana yang terhormat hukum dipegang 

tidak hanya orang Yahudi tetapi seluruh dunia, adalah kejadian 

yang telah diceritakan dalam kisah yang sudah diproses. Inilah 

yang membuat raja Ptolemeus ingin menterjemahkan ke dalam 

bahasa Yunani. 

3. Yosephus 
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a. Dalam bukunya Jewish Antiquities (jaman-jaman 

orang-orang Yahudi), Bab I ayat 3 (halaman 10-12). 

Saya menemukan bahwa raja Ptolemeus II, raja yang iri 

melebihi semua yang ada sebagai penyebab untuk belajar 

dan mengumpulkan buku-buku dan khususnya ambisinya 

untuk menghasilkan dalam versi bahasa Yunani dari 

hukum kami dan menguasai kami (hellenis).  

b. Idem, Bab II ayat 1. 

Aleksander memerintah 12 tahun, dan sesudahnya 

Ptolemeus Soter 41 tahun dan kemudian Filadelfus 

berhasil bertahta di Mesir dan memerintah selama 39 

tahun. Ia menterjemahkan hukum Taurat dan 

membebaskan dari keterikatan warga Yerusalem yang ada 

di Mesir. 

 

c. Pandangan Kristen 

1. Yustin, dalam buku berjudul Apology (pertanggungjawaban), 

Bab I ayat 31. 

2. Pseudo Yustin, dalam buku berjudul Exhortation to Greek 

(peringatan kepada orang-orang Yunani), ayat 13. 
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3. Irenaeus, dalam buku berjudul Against Heresies (melawan 

bidat-bidat), bab III.21.2.  

4. Klemensdari Aleksandria, dalam buku berjudul Stromateis, 

Bab I ayat 148. (didasarkan dari Irenaeus atau sumber umum 

dan Aristobulus) 

Mereka berkata bahwa kitab suci, kedua dari hukum Taurat  

dan tulisan nabi-nabi diterjemahkan dari bahasa Ibrani ke 

dalam bahasa Yunani dibawah raja Ptolemeus anak Lagus atau 

sebagai beberapa penegas dibawahnya yang disebut Filadelfus 

5. Tertullianus, dalam buku berjudul Apology, ayat 18. 

Orang Yahudi sejak awal memakai bahasa dan huruf Ibrani, 

dan terjaga. Untuk menghadapi kesalahpahaman, Ptolemeus 

selanjutnya berurusan dengan pemberiannya oleh pelayanan 

orang-orang Yahudi dari 72 penterjemah, filsuf-filsuf yang 

setara dengan Menedemus, seorang penegak keadilan dari 

Providen,  terhormat dengan catatan penghargaan dengan 

pikirannya diantara kalangannya. Kamu harus menegaskan 

apa yang Aristeas nyatakan. Dan raja menyimpan dalam 

bahasa Yunani dan menerima semuanya itu. Sampai hari ini 

perpustakaan Ptolemeus diperlihatkan pada Serapeum dengan 

dokumen-dokumen berbahasa Ibrani yang sebenarnya.  



35 
 

6. Anatolius, dalam buku berjudul Canons concerning the 

Passover (peraturan-peraturan mengenai paskah), (dikutip 

oleh Eusebius dari Ecclesiastes History (Sejarah kitab 

Pengkhotbah), Bab VII ayat 32). 

Ia menulis tentang Aristobulus yang terkenal, telah 

mengerahkan diantaranya 70 orang yang ikut menterjemahkan 

kitab suci dan ilahi yang berasal dari bahasa Ibrani untuk 

Ptolemeus Filadelfus dan ayahnya; ia juga mengalamatkan 

buku-buku yang sama untuk raja yang ia jelaskan arti dari 

hukum Musa.   

7. Eusebius, dalam buku berjudul Preparation for the Gospel 

(Introduksi Injil), Bab VIII ayat 1. 

Kisah yang diceritakan Aristaeus (Aristeias), seorang yang 

pengetahuannya luar biasa, selain itu mengambil bagian dalam 

peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat pemerintahan  

Ptolemeus kedua, yang disebut Filadelfus. Pada jaman 

pemerintahannyalah terjemahan kitab-kitab suci orang Yahudi 

dihasilkan dan disimpan atau menjadi bagian dari koleksi 

perpustakaan di Aleksandria.  

8. Chrysostom, dalam buku berjudul Homilies on St. Matthew 

(khotbah dari rasul Matius), Bab V ayat 2. 
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Septuaginta mungkin  dianggap lebih dari yang dapat 

dipercaya dari para penterjemahnya. Yang lainnya 

diterjemahkan sesudah kedatangan Kristus, kelanjutan dari 

orang-orang Yahudi dan mungkin sebagai hukum yang 

diharus dibahas daripada kebencian dan ramalan yang gelap 

dari tujuan tersebut. Tetapi tujuh puluh orang, bahwa mereka 

menjelang pada tugas mereka ada 100 tahun atau lebih 

sebelum kedatangan Kristus dan begitu banyak, meliputi 

kecurigaan dan alasan waktu mereka, jumlah mereka dan 

kesepakatan mereka mungkin baik patut menerima 

kepercayaan yang lebih besar.  

9. Epiphanus, dalam buku berjudul On Weights and Meassures 

(berat dan ukuran), ayat 3-11. 

Mereka berjumlah 72 orang dan ditempatkan di pulau Pharian 

di wilayah yang disebut  golongan masyarakat berkelas, 

bertolak dari Aleksandria, enam sampai 30 rumah, 

berpasangan dari setiap rumah. Mereka menggunakan 36  

perahu ke istana Ptolemeus Filadelfus dan berpesta 

dengannya. Mereka tinggal dengan kondisi setiap malam 

terkunci dari luar pada saat mereka menterjemahkan.  

Dari setiap buku yang mereka terjemahkan, mereka 

menyebutnya,  kitab Kejadian dari dunia diselesaikan oleh 
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pasangan pertama, kitab Keluaran dari bangsa Israel oleh 

pasangan kedua, kitab Imamat oleh pasangan ketiga, dan 

seterusnya. Menterjemahkan kitab suci dan kitab-kitab yang 

ada dikanon, 27 dari semuanya atau 22 dari perhitungan huruf-

huruf Ibrani yang ada. Mereka juga menterjemahkan Mazmur 

dan tambahan Yeremia, maksudnya kitab Ratapan dan surat 

Barukh; walaupun surat-surat tersebut tidak termasuk kanon. 

10. Jerome 

a. Pendahuluan dari Pentateukh. 

b. Tafsiran Yehezkiel, Bab II ayat 5 (Yehezkiel 5:12) 

Sekalipun begitu Aristeas dan Yosephus dan seluruh sekolah 

Yahudi menyatakan bahwa hanya lima kitab Musa 

(Pentateukh) yang diterjemahkan oleh 70 penterjemah 

tersebut. 

 

Kritik Bentuk84 

Ada Lima aspek untuk melakukan  Kritik Bentuk, yaitu  : 

1.         Studi tentang jenis-jenis literatur. 

                                                           
84Op.Cit. Mc Dowell, hal. 99. 
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2.         Studi tentang sejarah dari tiap-tiap jenis literatur. 

3.         Penetapan situasi kehidupan dari tiap jenis literatur. 

4.         Studi tentang sejarah transmisi/ penyampaian dari tiap jenis melalui  

            tingkatan-tingkatan lisan. 

5.         Studi tentang histori redaksi dari tiap jenis melalui tingkatan-tingkatan  

            tertulis.. 

 

Situasi pada saat proses penyalinan teks Masoretik 

Perjanjian Baru dengan nyata menjelaskan inspirasi kitab-kitab P.L. 

(2Tim. 3:16; 2Ptr. 1:20-21), termasuk juga berbagai catatan dalam P.L. 

sendiri memberikan penjelasan tentang sumber tulisannya (demikianlah 

Firman Tuhan, dengarlah Firman Tuhan, Firman Tuhan datang kepada . . .,  

dll).   

Pada masa Pembuangan, orang-orang Yahudi (abad-abad 6 dan 5 

B.C.), orang-orang Ibrani memutuskan untuk mentransliterasi kitab suci 

mereka ke dalam bahasa Aramaik. Pada waktu itu, bahasa/tulisan Aramaik 

sudah berkembang kepada tingkat yang kelihatannya sedikit berbeda dari 

tulisan Ibrani Paleo. Ide penyalinan kitab-kitab Perjanjian Lama oleh Ezra 

pada masa kembalinya orang Yahudi dari Babel, dimana bersamaan dari 
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proses pembangunan bait Allah kedua.  Bagian-bagian dari Daniel (2:4b-

7:28) dan Ezra (4:8-6:18; dan 7:12-26) pada aslinya ditulis dalam 

bahasa/tulisan Aramaik.85 

Dapat dikatakan bagaimana proses penyalinan pada saat itu 

membutuhkan orang-orang yang konsisten dan mengerti proses 

penyalinannya. Yangmana menyalin dari bahasa Ibrani Paleo ke Ibrani yang 

sudah dipengaruhi oleh bahasa Aram. Karena pengaruh dari penjajah yang 

secara otomatis mempengaruhi bahasa yang dijajah, demikian juga bahasa 

Ibrani. Bahasa Aram mendominasi bahasa sehari-hari di kalangan orang 

Israel, bahkan sampai pada jaman Yesus Kristus. Dapat dikatakan akhirnya, 

orang Israel sedikit yang dapat berbicara dalam bahasa Ibrani melainkan 

mereka berbahasa  Aram. Sehingga mereka menganggap perlu disalin 

kembali ke bahasa yang menjadi bahasa sehari-hari di jaman itu, bahasa 

Aram. Kemungkinan bisa saja terjadi, pengaruh Babel mempengaruhi 

pemahaman para penyalin, tetapi masih dikatakan kecil sekali, hal ini 

disebabkan karena politik di kerajaan Babel tidak pernah merubah paham 

seseorang. Hanya penekanannya di belajar bahasa Aram. 

Dalam literatur rabbinik, kata "torah" selain menyatakan lima  kitab 

ini, juga mengacu kepada: 

                                                           
85 Rezetko, Robert and Ian Young, Historical Linguistics and Biblical Hebrew, (Atlanta: 

SBL Press,  

copyright 2014), hal. 123. 
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a.  Torah Syebikitab (תבכשב הרתו, "Torah yang ditulis"), dan 

b. Torah Syebe'al Peh (פה בעלש תורה, "Torah yang diucapkan" 

atau "Torah Oral"). "Torah Oral" terdiri dari interpretasi dan 

amplifikasi tradisional yang diturunkan dari mulut ke mulut 

dan dari generasi ke generasi, yang sekarang menjadi 

kumpulan Talmud (ְלמּוד  86) .מדרש) serta Midrash (תַּ

Situasi pada saat proses penyalinan Septuaginta87. 

Dan  diawali dengan surat yang ditulis oleh Aristeas sebuah dokumen 

yang mengajukan permintaan yang tercatat secara umum di pengadilan tinggi 

Yunani raja Ptolemeus  Philadelphus (285 SM-247 SM) untuk 

menterjemahkan Pentateukh Ibrani ke bahasa Yunani dibawah tanda tangan 

pelayan dari sekretaris kerajaan bidang perpustakaan bernama  Demetrius 

dari Phalerum. Dari surat ini dapat diketahui tentang kisah para penterjemah 

72 penterjemah hukum Taurat. Dari kisah tersebut diceritakan di dalam 

sebuah surat dari Aristeas kepada saudara laki-lakinya yang bernama 

Philokrates. Aristeas meminta sebuah kelompok perwakilan yang dikirim dari 

                                                           
86Brotzman, Ellis R., Old Testament Textual Criticism (A Practical Introduction), (Grand 

Rapids,  

Michigan, USA : Bakers Book, second printing July 1996), hal. 124. 
87Conybeare, Frederick C. and St. George Stock,  A Grammar of Septuagint Greek, (Boston 

: Ginn and  

Company, 1905), hal. 88. 
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Aleksandria ke Yerusalem untuk mendapakan salinan hukum Taurat dan 

susunan liturgi dari penterjemah-penterjemah dari Palestina. 

Walaupun ide penterjemahan diawali oleh orang bukan Yahudi (orang 

Yunani) dan juga atas ambisi dari raja Ptolemeus I Soter untuk menambah 

koleksi perpustakaannya serta kondisi banyak orang Yahudi tinggal di sekitar 

Aleksandria sudah tidak dapat mengerti atau kesulitan  dalam berbahasa 

Ibrani. Dimana dalam hal ini, menunjukkan karya Allah yang luarbiasa untuk 

ditunjukkan kepada umat pilihanNya di jaman itu, yaitu Israel, sehingga 

proses tersebut pada akhirnya berjalan lancar.  

Paham-paham pada masa itu 

Sebelumnya perlu diketahui, Hellenistis  adalah  jaman  di  mana  

bahasa  Yunani  dan  peradaban  Yunani mendapat  tempat  yang  tertinggi  

dalam  kehidupan  manusia.  Jaman  Hellenistis  ditandai dengan tampil dan 

berkuasanya Aleksander Agung dalam sejarah bangsa Yunani pada abad ke-

4  SM. Dibawah pemerintahan Aleksander Agung, bangsa Yunani menjadi 

bangsa yang besar, dengan wilayah kekuasaannya yang terbentang luas dari 

daerah Mesir sampai daerah India.88  Mulailah pada saat itu muncul suatu 

                                                           
88 H., Jagersma, Dari Aleksander Agung Sampai Bark Kokhbah: Sejarah Israel dari ± 330 

SM –135 M,  

(Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010), hal. 76. 
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kebudayaan yang dengan bahasa, disebut  kebudayaan  supranasional  

(kebudayaan  Yunani  raya),  yaitu  kebudayaan  

Hellenisme.89   Istilah  Hellenisme  berasal  dari  kata  Hellenizein =  

berbahasa Yunani (me-Yunanikan), yang merujuk kepada “kebudayaan 

Yunani” yang membaur dengan kebudayaan  lain,  atau  dengan  sengaja  

ditanamkan  ke  dalam  sebuah  kebudayaan  daerah taklukan Aleksander 

Agung.90 

Paham-paham atau dapat dikatakan filsafat pada saat itu adalah 

filsafat yang berfokus pada permasalahan praktis. Ada empat aliran filsafat 

yang berpengaruh pada saat itu, walaupun masih banyak filsafat-filsafat yang 

lain : 

1. Filsafat Stoa91 (333 SM-362 SM) yang isi ajarannya tentang tujuan 

hidup manusia adalah hidup sesuai dengan keteraturan alam. 

Nama Stoa diambil dari kata Yunani yaitu “Stoa Poikile” atau tiang-

tiang pilar penuh hiasan, yakni tempat para filsuf berkumpul untuk 

berdiskusi, aliran filsafat ini didirikan oleh Zeno, seorang penduduk 

pulau Siprus dan kemungkinan keturunan bangsa Semit. Filsafat  Stoa  

                                                           
89 Tjahjadi,  Simon Petrus L., Pustaka Filsafat Petualangan Intelektual, Konfrontasi 

dengan Para  

Filsuf dari Zaman Yunani hingga Zaman Modern, (Yogyakarta: Kanisius, 

2004), hal. 24. 
90Op.Cit. Jagersma, hal. 77. 
91Op.Cit. Tjahjadi, hal 27. 
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awalnya  bertitik  tolak  dari  rasa  takjub  pendirinya  terhadap  segala 

keteraturan  dan  keindahan  dunia.  Ia  berkeyakinan  bahwa  

keteraturan  dunia  yang menakjubkan ini tidak hanya terjadi secara 

kebetulan saja tetapi  diatur oleh  λόγος.92 Itu sebabnya aliran filsafat 

ini didasarkan atas kepercayaan bahwa baik dunia maupun manusia 

yang tinggal di dalamnya pada akhirnya bergantung hanya pada satu 

prinsip saja, yaitu : lόγος.  Menurut Tjahjadi dan Frans Suseno, λόγος 

dalam ajaran Stoa bukan hanya mempunyai arti sebagai akal budi atau 

rasio manusia saja melainkan merupakan rasio dunia yang kreatif  dan 

dipandang sejajar dengan Dewa atau Allah.93  Paham ini disebut 

Panteisme yaitu Pandangan bahwa Allah dan alam merupakan 

kenyataan yang satu dan sama.  λόγος dipahami sebagai jiwa alam 

yang  menentukan keteraturan segala sesuatu, dan mengarahkannya 

ke tujuan yang telah ditetapkan sejak semula. Itu berarti bahwa 

ketaraturan segala sesuatu diyakini sebagai takdir, dan semua yang 

ada di dalam jagat raya tidak  bisa luput dari keberlakuan mutlak hal 

ini. Keadaan itu  dinamakan sebagai hukum alam, yaitu suatu hukum 

yang selalu berlaku dan tidak pernah berubah karena berkaitan dengan 

                                                           
92 Ronning, John, The Jewish Targums and John’s Logos Theology, (Peabody, 

Massachusetts, USA :  

Hendricksen Publishers, 2010), hal. 45. 
93Op.Cit. Tjahjadi, hal. 35. 
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aturan alam.94  Dengan  demikian  setiap  manusia  yang  ingin 

mengalami kebahagiaan atau hidup yang baik, ia harus hidup serasi 

dengan alam. Untuk mencapai tujuan itu, ia akan membebaskan 

dirinya dari segala macam kecenderungan dan dorongan yang tidak 

teratur yang memungkinkan adanya keteraturan dalam hidupnya.  

2. Filsafat Epikuros95  (342 SM-271 SM) yang isi ajarannya tentang awal 

dan akhir dari hidup yang bahagia. 

Aliran Epikuros diberi nama sesuai dengan nama pendirinya yaitu 

Epikuros, berasal dari Athena dan belajar di universitas Athena, yang 

kemudian mendirikan sekolah sendiri pada tahun 306 SM. Filsafat  

Epikuros   membawa pengikutnya untuk tidak memikirkan kematian  

karena filsafat Epikurus sangat menjunjung tinggi kenikmatan.  

Epikuros  

mengajarkan bahwa kematian tidak berarti apa-apa bagi yang masih 

hidup  

karena menurut filsafat Epikuros, selagi seseorang masih memiliki 

hidup maka sesungguhnya kematian itu tidak ada dan kematian pun 

                                                           
94 Suseno, Frans Magnis, 13 Tokoh Etika Sejak Zaman Yunani sampai Abad ke-19 

(Yogyakarta:  

Kanisius, 1997), hal. 44. 
95Ibid. hal. 39. 
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tidak berarti apa-apa bagi mereka yang sudah mati karena mereka 

sudah tidak ada.    

Ajaran filsafat Epikuros menolak untuk memikirkan tentang kematian 

karena hal itu tidak membawa kenikmatan tetapi justru kecemasan 

yang membuat hari-hari hidup menjadi suram dengan hal  yang 

sebenarnya tidak ada. Filsafat Epikuros lebih menjunjung tinggi 

kenikmatan. Kenikmatan yang dimaksudkan di sini menurut Epikuros 

adalah tidak adanya rasa sakit dan kegelisahan hidup. Epikuros tidak 

menyangkal bahwa kenikmatan yang perlu diperoleh mencakup 

kenikmatan inderawi juga. Akan tetapi, yang jauh lebih utama 

daripada kenikmatan  inderawi  adalah  ketenangan  jiwa,  yang  

diibaratkan  seperti  tenangnya  laut manakala  tidak  ada  angin  

bertiup.  Untuk  mencapai  ketenangan  jiwa  ini,  Epikuros 

menganjurkan  agar  orang  menjauhkan  diri  dari  kesibukan  ber-

polis  karena  menurutnya kegiatan ini beresiko tinggi terhadap 

ketenangan jiwa. Sebaiknya berusaha hidup baik, yang dimaksudkan 

dengan hidup baik di sini adalah hidup bersenang-senang dengan 

menjalin persahabatan serta berusaha memiliki hati yang tenang. Pada 

dasarnya Epikurianisme adalah anti agama. Dapat dikatakan mereka 

menganut deisme (percaya akan adanya suatu keallahan, tetapi tanpa 

kepribadian dan tanpa adanya penyataan khusus tentangnya), atau 

tepatnya atheisme, karena suatu allah yang tidak mempunyai 
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hubungan dengan dan tidak mempunyai minat terhadap persoalan 

manusia sama saja dengan tidak ada. Sebagai suatu filsafat, 

Epikurianisme banyak digemari karena tidak banyak menggunakan 

pemikiran abstrak. Ia hanya berbicara mengenai pertimbangan emosi, 

dengan memberikan suatu pembenaran filsafat untuk melakukan apa 

yang dilakukan kebanyakan orang-menjadikan kesenangan sebagai 

tujuan utama dalam hidup.  

3. Filsafat  neo-Platonisme  atau  Platonisme  baru  (204-270  SM)96,  isi  

ajarannya  tentang  yang  Esa artinya yang Esa adalah tujuan dari 

segala sesuatu. Pendiri aliran neo-Platonisme adalah Plotinos, dari 

Likopolis di Mesir, dimana ia mengajar filsafat di Roma selama 25 

tahun lamanya. Plotinus banyak belajar dari Ammonius Saccas dari 

Aleksandria, yangmana dahulu ia seorang Kristen, namun kembali 

menganut agama berhala. Walaupun munculnya sesuai tahun di atas, 

tetapi dampaknya baru terasa setelah jaman rasul-rasul murid Yesus 

Kristus. Pada hakikatnya, Neo-Platonisme adalah suatu filsafat 

keagamaan yang didasarkan pada dualisme Platonis dari dunia ideal 

dan alam benda, serta dualisme Persia dari terang dan gelap. Dalam 

Neo-Platonisme, roh dianggap pasti baik, sedangkan jahat sudah 

menjadi sifat bawaan tubuh, Upaya penyelamatan dilakukan dengan 

menghilangkan seluruh keinginan tubuh hingga lambat laun 

                                                           
96Ibid. hal. 40. 
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seseorang dapat melepaskan diri dari kehidupan yang bergantung 

kepada panca indra dan masuk ke dalam kehidupan roh, yang pada 

akhirnya akan dicapai pada saat kematian. Maka pengaruh jahat tubuh 

akan berkurang dan kehidupan rohaniah yang sesungguhnya akan 

tumbuh dengan subur. 

Neo-Platonisme melangkah keluar dari Platonisme dalam ajakannya 

yang mengatakan bahwa kehidupan rohani tidak dapat diraih melalui 

usaha akal tetapi melalui hubungan kebatinan dengan Yang 

Mahakuasa. Penganut ini juga akan menganggap bahwa persatuan 

antara manusia dengan Tuhan, antar jasmani dan ilahi, sama sekali 

mustahil. 

4. Filsafat Skeptisisme 

Pendirinya adalah Pyrrho dari Elis (365 SM-295 SM). Inti dari paham 

ini adalah bila ilmu pengetahuan bergantung kepada pengalaman, 

maka tidak mungkin ada suatu norma yang pasti, karena pengalaman 

masing-masing orang berbeda satu dengan yang lainnya. Skeptisisme 

tumbuh dari keinginan untuk melepaskan diri dari norma-norma. 

Yang pertama berbicara mengenai norma susila; yang kedua 

mengenai norma pemikiran.  
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D. Kesimpulan Analisa 

Dan meskipun orang-orang Yahudi terkenal dengan bangsa yang kuat 

dalam mempertahankan tradisi, tapi konsep pemahamanYunani 

kemungkinan tetapmempengaruhi pemahaman mereka.  Permulaan penetrasi 

dari pikiran filsafat Yunani rupanya memiliki terjadinya dalam tulisan-tulisan 

tradisi kebijaksanaan orang-orang Yahudi, hal ini disebabkan oleh sekolah-

sekolah kebijaksanaan/filsafat yang memiliki hubungan internasional dan 

murid-murid atau anggotanya berasal dari berbagai bangsa dan suku serta 

orang Yahudi yang keluar dari negerinya menjadi utusan raja. Seperti kitab  

Pengkhotbah (Qoheleth) dan  tambahan kanonik seperti kebijaksanaan Ben 

Sirakh dan kebijaksanaan Salomo, dibahas oleh para filsuf Yunani dan 

kemudian diberi komentar dalam tulisan-tulisan mereka, sehingga ketika 

orang membacanya terpengaruh dengan pola pikir atau tafsir dari filsuf 

Yunani sehingga terhellenis. 

Secara detail sejarah penterjemah-perterjemah Septuaginta 

diperkirakan terpengaruh Hellenis atau memakai konsep Hellenis, walaupun 

tidak diketahui secara tepat seberapa dalam masuk dalam pola pikir mereka, 

tetapi tetap terkonsep dengan pola Yunani.  Hal ini dibuktikan pada hasil 

penterjemahan kitab deuterokanonika  mengenai proses masa Logos, yang 

terlebih dulu dibahas awal katanya pada  pra-Sokrates  filsuf  Heraklitus pada 

abad  keenam/kelima SM . Sejak itu, rumusan lebih  kurangnya secara umum 

mencakup semua tekanan dalam memberi perintah, arti dan tujuan untuk 
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mengerti sebuah narasi. Dalam kebijaksanaan Salomo,  λόγος digambarkan 

bergabung bersama sofia, dalam rumusan Yunani, kebijaksanaan adalah agen 

atau alat Tuhan untuk menciptakan alam semesta. Selain itu, dapat dilihat dari 

gaya tulisan Aristeas yang alegoris bergaya neo Platonis.  Termasuk Philo 

yang mengangkat tentang λόγος  yang polanya sama dengan penterjemah-

penterjemah Septuaginta. Dan sangat berbeda pemaknaan dan penjelasannya 

setelah murid Yesus Kristus yaitu Yohanes menulis injil  dengan tema yang 

sama  λόγος , guna menjawab atau berapologetika tentang siapa Yesus 

Kristus, dimana pada saat itu banyak ajaran-ajaran sesat setelah Yesus Kristus 

naik ke surga. Tentunya untuk menjawab hal tersebut di atas memerlukan 

studi spesifik lebih lanjut. 

Kritik Literatur97 

Kritik ini berhubungan dengan teori JEDP : 

 Literatur/dokumen J ditulis + 850 BC oleh penulis yang tidak dikenal 

di Kerajaan Selatan (Yehuda). 

 Literatur/dokumen E ditulis + 750 BC oleh penulis yang tidak dikenal 

di Kerajaan Utara (Israel). 

 Literatur D (Deuteronomy) disusun mungkin di bawah pengarahan 

Imam Besar Hilkiah, sebagai pejabat untuk pembaharuan yang 

                                                           
97Op.Cit. Harun. Hal. 55. 
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disponsori oleh raja Yosia dalam Kebangunan Rohani tahun 621 BC 

(abad 7 BC). 

 Literatur P (Priestly) disusun dalam tingkatan yang berbeda, sejak 

Yehezkiel dengan aturan hidup suci (Im. 17-26) kr. 570 BC (yang 

dikenal sebagai H) sampai Ezra, “seorang sarjana/pakar Kitab Suci 

dalam Hukum Musa,” yang melalui bimbingannya bagian-bagian 

keimaman yang terbaru ditambahkan kepada Torah. 

Kriteria yang berpusat pada duplikasi dan triplikasi dari suatu peristiwa. 

Kitab Kejadian memberikan banyak contoh. 

a. Kejadian 21:22-34 (E) dan 26:26-33 (J) menunjukkan berhubungan 

dengan nama   Bersyeba. 

b. Kejadian 28:10-22 (J) dan 35:13-15 (P) menunjuk nama Betel. 

Kriteria yang harus berhubungan dengan ketidak-cocokan di dalam atau 

di antara penceritaan dan Hukum. 

a. Dua kisah penciptaan (Kej. 1 dan Kej. 2). 

b. Dua catatan, J dan P dicampurkan dalam kisah air bah dan dibuktikan 

dengan perbedaan dalam tanggal dan jumlah.  

c. Kontradiksi tentang catatan Tabernakel/Kemah Suci dan para 

pengintai. 

d. Ketidak-cocokan di antara kitab Keluaran dan kitab Ulangan. 

Dari persoalan yang terjadi di atas, baik dari teks Masoretik dan teks 

Septuaginta menghadapi persoalan yang sama, walaupun dibatasi dengan 
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bahasa yang berbeda, teks Masoretik dengan bahasa Ibrani dan teks 

Septuaginta dengan bahasa Yunani nya.   

Analisa kasus,  dari kitab Kejadian 2:2 

Teks Masoretik98 : 

ה ַוִיְשב   ר ָעָשָׂ֑ ּ֣ ֹו ֲאש  י ְמַלאְכתּ֖ ֹום ַהְשִביִעִ֔ ל ֱאֹלִהי֙ם ַביּ֣ ֹו ֲאש   ַוְיַכַ֤ י  ִמָָּכל־ְמַלאְכתּ֖ ֹום ַהְשִביִעִ֔ ה׃֙ת ַביּ֣  ר ָעָשָֽׂ

Terjemahan : 

“Dan Allah telah menyelesaikan semuanya itu pada hari ketujuh 

pekerjaan yang dibuatNya dan Ia telah berhenti pada hari yang 

ketujuh dari semua pekerjaan yang Ia melakukanNya.” 

Teks Septuaginta99 : 

καὶ συνετέλεσεν ὁ θεὸς ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἕκτῃ τὰ ἔργα αὐτοῦ ἃ ἐποίησεν καὶ 

κατέπαυσεν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ ἀπὸ πάντων τῶν ἔργων αὐτοῦ ὧν ἐποίησεν 

Terjemahan : 

                                                           
98_________, Bible Work 9,(Norfok, Virginia, USA : www.bibleworks.com). 
99 ____________, Septuagint (Interlinear Greek-English of the Old Testament), (Assen, 

Netherlands :  

Augsburg Fortress Press, copyright 1999). 
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“Dan Allah telah menyelesaikan semuanya pada hari keenam  

yang Ia melakukannya dan telah berhenti pada hari ketujuh dari 

semua pekerjaanNya yang Ia telah lakukan.” 

 

Dari ayat ini kelihatan sekali ada perbedaan terjemahan, dimana di 

Teks Masoretik menyebutkan ‘hari ketujuh’ Allah berhenti dan pada hari itu 

berhenti melakukan aktifitas. Sedangkan di teks Septuaginta disebutkan 

bahwa Allah telah menyelesaikan pada hari keenam dan hari ketujuh telah 

berhenti melakukan aktifitas. 

Untuk menjawab perbedaan ini harus diselesaikan dengan melihat kontek 

kalimatnya, yaitu dari ayat sebelumnya, Kejadian 1:31 :. 

Teks Masoretik : 

י׃ פ ֹום  ַהִשִשָֽׂ ר י  ק  ְַּ֤יִהי־ב ּ֖ ב ַוָֽׂ ר  ְַּ֤יִהי־ע   ד ַוָֽׂ ֹוב ְמא ָׂ֑ ה ְוִהנֵּה־טּ֖ ר ָעָשִ֔ ּ֣ ת־ָָּכל־ֲאש   ַוַיְַַּ֤֤רא ֱאֹלִהי֙ם א 

Terjemahan : 

“Dan Allah telah melihat semua yang Ia telah kerjakan dan 

sungguh sangat baik dan jadilah petang dan jadilah pagi, hari ke 

enam” 

Teks Septuaginta : 

καὶ εἶδεν ὁ θεὸς τὰ πάντα ὅσα ἐποίησεν καὶ ἰδοὺ καλὰ λίαν καὶ  
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ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωί ἡμέρα ἕκτη 

Terjemahan : 

“dan Allah telah melihat semua sangat baik Ia telah kerjakan dan 

Ia telah menjadikan sendiri sore dan Ia telah menjadikan sendiri 

pagi, hari keenam” 

Kesimpulan Analisa : 

Dari ayat ini, jelas bahwa Teks Masoretik, Kejadian 2:1, meneruskan 

alur cerita dari ayat sebelumnya Kejadian 1:31, yang menjelaskan tentang 

proses penciptaan. Sedangkan pada Teks Septuaginta, Kejadian 2:1, 

menekankan atau mengulang dari ayat sebelumnya yaitu, Kejadian 1:31, yang 

menjelaskan tentang proses penciptaan. 

Sesuai dengan proses transmisinya baik teks Masoretik dan teks 

Septuaginta yang merupakan terjemahan, menunjukkan bahwa teks 

Septuaginta lebih cenderung menterjemahkan sesuai pada kondisi atau sesuai 

pada saat penterjemahan dalam pengertian seperti tafsiran atau komentar dari 

ayat tersebut. 

Kritik Teks 

Berhubungan dengan judul di atas, contoh dibatasi berhubungan 

dengan ke Mesiasan Yesus, yaitu nubuatan tentang kelahiran Mesias,  untuk 
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menjawab persoalan tentang kitab-kitab dalam Perjanjian Lama baik dari 

Teks Masoretik dan teks Septuaginta. Yang diambil dari Yesaya 9:5.  

Di dalam teks masoretik maupun dalam teks Septuaginta sering 

dipakai para teolog Kristen untuk menjawab atau berapologetika tentang ke 

Mesiasan Yesus100. Atau dalam membangun teologinya. Inilah yang sering 

juga menjadi perdebatan yang panjang antara kelompok Kristen dengan 

kelompok Yahudi, yangmana kedua teks juga dipakai untuk mendukung 

pendapat masing-masing mereka. 

Analisa pembahasan tentang ‘kemesiasan’ adalah sebagai berikut : 

Pengertian Mesias 

Sebelumnya perlu diketahui tentang pengertian Mesias. Dalam bahasa 

Ibrani istilah ‘Mesias’ dan dalam Septuaginta ‘Xristos’ atau Kristus dalam 

Perjanjian Baru bahasa Indonesia yang selalu dalam bentuk kata sifat 

mempunyai arti ‘diurapi’ dan urapan itu selalu dimengerti sebagai ‘urapan 

Allah’. Terkadang istilah ini dipakai dalam hubungannya dengan benda, 

seperti halnya perisai Saul dikatakan tidak diurapi, dalam Septuaginta : 

ecrisqh (2 Samuel 1:21), namun juga dengan orang-orang yang ditahbiskan 

bagi jabatan imam dan raja (Imamat 4:3 dari Septuaginta : kecrismeno" ‘’, 

                                                           
100 ____________, editor oleh Chris Marantika, Yesus Kristus Allah, Manusia Sejati, 

(Surabaya :  

PASTI dan Penerbit YAKIN, 1983), hal. 34. 
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dari Masoretik : j^yvm`; 1 Samuel 16:13 dan 2 Samuel 5:3 :  criston; 1 Raja 

1:39 : ecrise). Orang-orang demikian disebut ‘yang diurapi’.  

Sebutan  Mesias  berakar  dalam  pengertian  orang Yahudi mengenai 

seorang tokoh pada masa depan yang akan datang sebagai wakil Allah, yang  

dapat  menyelamatkan  orang  Yahudi  dari  perbudakan.  Pada  awalnya,  kata  

Mesias  menunjuk pada raja yang sedang berkuasa di kerajaan Israel raya, 

terutama yang berasal dari dinasti  Daud,  dan  kemudian  istilah  ini  

digunakan  untuk  raja  yang  akan  membawa keselamatan  yaitu  yang  akan  

membebaskan  umat  Israel  dari  penindasan.  Raja  yang dinantikan itu 

dinubuatkan bahwa ia berasal dari keturunan Raja Daud (2 Samuel 7: 1-

17).14   

Permasalahan kata ‘Mesias’ dan ‘Kristus’ 

Dalam teks Masoretik, kata “Mesias” ditemukan 29 kali, dan kata 

“Kristus” tidak ada sama sekali, hal ini dimaklumi karena kedua kata tersebut 

berbeda bahasa, teks Masoretik dari bahasa Ibrani dan tek Septuginta dari 

bahasa Yunani. 

Sedangkan dalam Teks Septuaginta, kata “Mesias” tidak ditemukan sama 

sekali, yang ada kata “Kristus” yaitu sebanyak 49 kali. Kecuali dalam 

Perjanjian Baru, kata “Mesias” ditemukan dua kali (dalam injil Yohanes).  

Dari penjelasan disini dapat dilihat, betapa besar pengaruh 

penggunaan bahasa Yunani dalam proses penterjemahan kitab suci, baik 
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dalam Perjanjian Lama (Septuaginta) dan Perjanjian Baru, dalam hal ini 

untuk menjelaskan ‘yang diurapi’ (Kristus). Tetapi jika dilihat dari tulisan-

tulisan rasul-rasul atau bapa-bapa gereja, kata ‘Kristus’ lebih banyak 

digunakan, kecuali berkenaan dalam menjelaskan ‘yang diurapi’ dalam 

kontek pola pikir Yahudi. 

Permasalahan kata dalam nubuatan tentang kelahiran mesias dalam 

Yesaya 9:5  

Teks Masoretik : 

א ְש֜מֹו  ֹו ַוִיְקָר֙ ה ַעל־ִשְכמָׂ֑ י ַהִמְשָרּ֖ נּו ַוְתִה  ן ִנַתן־ָלִ֔ נּו בֵֵּּ֚ ד יַֻלד־ָלָ֗ ּ֣ל  ץ֙ ִָּכי־י  א יֹועֵּ ל  ד ַשר־  פ ֶּ֠ ֹור ֲאִביַעּ֖ ל ִגבִ֔ ּ֣ אֵּ

ֹום׃  ָשלָֽׂ

Terjemahan : 

“Sebab seorang anak laki-laki dilahirkan bagi kita anak laki-laki 

diberikan bagi kita dan ia diberi kuasa (kekuasaan) di atas 

bahunya, dan ia menyebutkan namanya penasehat ajaib Allah 

yang perkasa Bapa yang kekal Raja damai” 

Teks Septuaginta : 

ὅτι παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν υἱὸς καὶ ἐδόθη ἡμῖν οὗ ἡ ἀρχὴ ἐγενήθη ἐπὶ τοῦ 

ὤμου αὐτοῦ καὶ καλεῖται τὸ ὄνομα αὐτοῦ μεγάλης βουλῆς ἄγγελος ἐγὼ γὰρ 

ἄξω εἰρήνην ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας εἰρήνην καὶ ὑγίειαν αὐτῷ 
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Terjemahan : 

“sebab seorang anak, anak laki-laki  telah dilahirkan bagi kita dan 

dia telah diberikan bagi kita yang pertama dilahirkan 

(memimpin)/kekuasaan dengan/di atas bahunya dan ia disebut 

namanya saya (adalah)  utusan/malaikat penasehat/perencana 

yang besar untuk saya akan memimpin perdamaian/damai atas 

hukum-hukum/peraturan-peraturan perdamaian dan pemulihan 

kepadanya.” 

 

Dari kedua teks tersebut dapat dilihat perbedaan pengertian (terjemahannya) 

terutama pada tulisan yang diberi penebalan. Pada teks Masoretik dipakai 

kata ‘  ֙ץ א יֹועֵּ ל  ץ֙  diterjemahkan ‘penasehat ajaib’ , yangmana kataפ ֶּ֠   יֹועֵּ

ditemukan  hanya dua kali (2 Samuel 5:12; 2 Tawarikh 22:3)  dalam 

Perjanjian Lama,  sedangkan pada teks Septuaginta  μεγάλης βουλῆς 

ἄγγελος , yang  diterjemahkan “malaikat/utusan milik  penasehat yang besar” 

yang mana kata ἄγγελος ditemukan dalam Septuaginta sebanyak 398 kali.  

Ini menimbulkan polemik tersendiri. Dimana ayat ini juga dipakai baik 

kelompok Yahudi, Kristen dan bidat-bidat Kristen masing-masing untuk 

memperkuat dogmanya, baik untuk menerima ayat tersebut atau menolaknya. 

Kesimpulan Analisa : 
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 Bagi teolog Yahudi, mengatakan bahwa itu bukan menunjuk pada 

sosok Yesus atau nubuatan tentang Yesus yang akan memerintah di 

masa datang (bukan mesias), bahkan mereka menolak semua yang 

ditafsir oleh kelompok Kristen. Dapat dikatakan, mereka tidak begitu 

suka dengan Septuaginta, karena dianggap produk Hellenisasi. 

 Bagi teolog Kristen, kebanyakan memakai teks Masoretik untuk 

mengatakan bahwa itu nubuatan tentang Yesus (sebagai mesias), 

sedangkan teks Septuaginta tidak dipakai (khusus ayat ini), tetapi ada 

juga ayat-ayat kutipan dari Septuaginta juga dipakai. 

 Bagi teolog bidat Kristen seperti Saksi Yehova, kelompok Unitarian 

dlsb., sangat bangga memakai  teks Septuaginta, dan  membangun 

dogma mereka bahwa Yesus bukanlah Tuhan tetapi malaikat atau 

utusan (diciptakan). 

Untuk menjelaskan hal ini, perlu dijelaskan bahwa dari latar belakang 

penyalinan atau penterjemahan yang dapat diketahui, mengapa dapat terjadi 

seperti kasus di atas. Penjelasannya tetap, bahwa kata yang dipakai di teks 

Masoretik lah yang benar, karena teks Septuaginta banyak dipengaruhi pola 

Yunani atau Hellenisme101, sehingga dapat dikatakan bahwa nubuatan 

                                                           
101McLaren, James S. Power And Politics in Palestine : The Jews and the Governing of 

their Land 100  

BC-AD 70. (Sheffield, England : JSOT Press, copyright 1991), hal. 123. 
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tentang Yesus yang dinubuatkan sebagai Mesias sangat benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan.  

Teks Septuaginta, dapat dikatakan juga sebagai salah satu alat sarana 

untuk meng-Hellenis orang-orang Yahudi yang tinggal di sekitar Aleksandria 

pada saat itu, yang pada akhirnya membawa dampak bagi pola pikir orang-

orang Yahudi, yangmana mereka terkenal dengan kelompok yang selalu 

memegang tradisi begitu kuat.102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
102 Thomas, Angela. Anatomical Idiom and Emotional Expression (A Comparison of the 

Hebrew Bible  

and the Septuagint).(Sheffield Phoenix Press, 2014), hal. 77. 
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BAB IV 

KESIMPULAN 

 

 

Dari tiga model kritik yang dipakai bersama-sama  yaitu kritik bentuk, 

kritik literatur dan kritik teks, dimana digunakan untuk mencari penyebab 

terjadinya polemik teks Masoretik dan teks Septuaginta. Ketiganya 

menjelaskan bahwa paham Hellenis (Yunani) lah yang banyak 

mempengaruhi proses penterjemahan Septuaginta. Walaupun demikian, perlu 

diketahui di dalam perkembangannya Septuaginta mengalami perbaikan 

dalam proses penterjemahan ulang, baik yang dilakukan oleh pihak Kristen 

(seperti versi Theodosian, Symmachus, Hexapla oleh Origen) maupun pihak 

Yahudi (seperti versi Aquila), sehingga, teks Septuaginta masih dapat dipakai 

sebagai buku referensi dan kitab terjemahan dalam menggali isi Alkitab 

Perjanjian Lama dengan cara studi kata atau analisa kata. Selain itu, dengan 

adanya Septuaginta ini juga, setidaknya dapat dipelajari tentang latar 

belakang, situasi politik dan keadaan pada saat itu. 

Sedangkan pada teks Masoretik, walaupun ada terjadi beberapa 

perubahan pada beberapa dekade, baik itu dimulai dari awal penulisan jaman 

Musa sampai diteruskan kelompok Massoretes, tidak ada perubahan yang 

berarti. Karena jika diamati dari pola huruf yang asli dan huruf perubahan 

tidaklah ada perbedaan, hal ini disebabkan karena pada proses transmisi huruf 



61 
 

yang dipakai pada saat mengalami perubahan juga model huruf yang intinya 

sama, yaitu huruf  konsonan (huruf mati).  
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