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Abstrak 

 

Berdasarkan pengamatan pada isu-isu teologi yang terjadi pada masa 

kini maka penulis mendiskripsi kan beberapa hal sebagai latar belakang 

penulisan karya ini, diantaranya: Pertama, tentang perbedaan penafsiran yang 

dihasilkan dari penggunaan bahasa asli dari Alkitab baik dilihat dari pihak 

luar yaitu pandangan agama Islam dan pandangan agama Yahudi, maupun 

dari pihak dalam yaitu pandangan  agama Kristen sendiri, Kedua, lebih 

spesifik lagi pandangan tokoh-tokoh agama Islam  yang mengatakan bahwa 

Alkitab sudah dipalsukan.   Ketiga, dari kalangan agama Kristen sendiri ada 

yang memasalahkan proses terjemahan dan hasil terjemahan dari teks bahasa 

asli yang diambil dari naskah-naskah yang ada, dan menganggap terjemahan 

yang satu lebih unggul (mendekati naskah aslinya) dari yang lain . Misalnya 

ada salah satu buku berjudul “The KJV (King James Version)-NIV (New 

International Version) Debate” karya  Jeffrey Khoo dari Far Eastern Bible 

College, Singapore.  Selain itu, dari pihak Saksi Yehuwa juga mengeluarkan 

pernyataan bahwa ada ’50.000 kesalahan dalam Injil’ dari majalah Awake 

(Sedarlah) volume 38 No. 17 tanggal 8 September 1957, dan masih banyak 

bahan yang disampaikan melalui edisi yang lain. Dan inipun dipakai oleh 

tokoh-tokoh agama Islam, salah satunya Alm. Ahmed Deedat dalam bukunya 

‘Is the Bible God’s Word ?’ yang memakai sumber-sumber dari Saksi 

Yehuwa dalam bukunya, bahkan di buku-buku yang lain juga.  

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-

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 
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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  yaitu kritik bentuk dan Kritik literatur. 

Sedangkan Kritik Teks adalah Kritik Rendah. 
 

 

Kata kunci: studi ekesegesis, kritik teks, teks Byzantium dan Novum Testamentum Graece. 
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ABSTRACT 

 

 

Based on observations on the theological issues that occur at then 

current writer mendiskripsi is it some thing as background writing this work, 

including the following: first, the interpretation of the difference resulting 

from the use of the original language of the Bible is well seen from outside 

parties i.e. the view of the Islamic religion and views the Jewish religion, as 

well as from Parties within the IE view of Christianity itself, Second, more 

specifically the views of Islamic religious figures who say that the Bible is 

corrupted. K etiga, from among the Christian religion itself there is the 

memasalahkan process of translation and the translation of results from the 

original language texts are taken from the existing texts, translations and 

consider which one is superior (the original script approach) than others. For 

example there is one book called "The KJV (King James Version)-NIV (New 

International Version) the Debate" by Jeffrey Khoo of Far Eastern Bible 

College, Singapore. In addition, the Jehovah's witnesses also issued a 

statement that there is ' 50,000 errors in the Gospel ' from the magazine Awake 

(Awake) volume 38 No. 17 September 8, 1957, and much material delivered 

through another edition. And the program used by the Islamic religious 

figures, one of them Late. Ahmed Deedat in his book 'Is the Bible God's 

Word?' who use the resources of the Jehovah's witnesses in his book, even in 

other books as well.  
The writing of  history sources: written sources. Written materials are 

usually the most important source for historians to reconstruct history. This 

resource is divided into two categories: (1) history written in passing or 

official, and (2) the history of written carefully according to the rules of 

writing of history (based on the library). History written in passing include 

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

starting with an individual level to the international level. In doing research 

there are some which are used to examine cases that are in the books that will 

be examined. Because covered are comparing the two texts are actually 

related, so the methods that used a combination of several methods. 

Moreover, comparing the texts of Scripture, so keep in mind the previous 
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method used, i.e. as follows: form criticism, Literary Criticism and critique 

texts. 
Criticism of the Bible can be divided into two parts; i.e. High 

Criticism and critique. This type of study could be applied to the Bible, 

because it is named after the biblical research. Christian Encyclopedia 

defines: "science to achieve a satisfactory knowledge of the origin, history, 

and circumstances of the original text of the Bible." I need to know the history 

of high criticism and criticism of low as well as its development, namely as 

follows: the term "criticism" always refers to a negative connotation. Though 

not always have to be so. The sense of the term principal criticism was the 

examination or testing of an issue, or a problem with the intention of 

determining the keotentikannya, the keterandalannya, or its significance. " 

Criticism of the term basically means an opinion, or an act of judgment; 

derived from the verb in the language of Greece (... [crino]) means of judging, 

or testing, or forward tudingan or charges against, or sets, a row of the 

meaning of the above meaning. If used in the fields of literature, he suggests 

thinking – not an attempt at finding errors – but with a fair and properly assess 

the goodness and evil things openly and objectively. In other words, is an 

impartial appraisal, or anything similar to that for example it anything that 

could be considered by certain critics. " Both methods above criticism in a 

high Criticism that is form criticism and criticism of literature. While the Text 

Criticism is Criticism. 
 

 

Keywords: study exegesis, critic text,  Byzantium Text and  Novum 

Testamentum Graece.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

 

Latar Belakang 

Kemajuan teknologi informasi, khususnya internet, mempermudah 

seseorang untuk mengakses data-data maupun memberikan data-data ke 

semua orang dimana pun mereka barada. Untuk bidang teologi saja, banyak 

orang-orang baik dari kalangan Kristen maupun di luar Kristen (Islam, 

Yahudi, dll.) yang mengemukakan teori-teori dan pendapat-pendapatnya 

melalui sarana tersebut dengan bebas. Baik data-data yang diberikan lengkap 

maupun yang tidak lengkap, atau sekedar opini. Sehingga yang terjadi, 

banyak hal baik positif maupun negatif yang membuat pemahaman seseorang 

terhadap kepercayaannya yang dianut bisa goyah, bahkan meninggalkan 

kepercayaan yang dianut selama ini atau malah merasa dikuatkan 

keimanannya kepada yang dianut selama ini. 

Berdasarkan pengamatan pada isu-isu teologi yang terjadi pada masa 

kini maka penulis mendiskripsikan beberapa hal sebagai latar belakang 

penulisan karya ini, diantaranya: Pertama,  tentang perbedaan penafsiran yang 

dihasilkan dari penggunaan bahasa asli dari Alkitab baik dilihat dari pihak 

luar yaitu pandangan agama Islam dan pandangan agama Yahudi, maupun 

dari pihak dalam yaitu pandangan  agama Kristen sendiri.1 Kedua, lebih 

spesifik lagi pandangan tokoh-tokoh agama Islam  yang mengatakan bahwa 

Alkitab sudah dipalsukan.2 Ketiga, dari kalangan agama Kristen sendiri ada 

yang memasalahkan proses terjemahan dan hasil terjemahan dari teks bahasa 

                                                           
1Bambang Noersena, Beberapa ‘Meeting Point’ antara Kekristenan Syria dan Islam 

: Sebuah Perspektif  Sejarah, (Seminar Idul Milad dan Malam Lailatul Qudus, di wisma 

Tiara Lt.5 Surabaya, 15-16 Januari 1999), hal. 6. 
2Bambang Noersena, Beberapa ‘Meeting Point’ antara Kekristenan Syria dan Islam 

: Sebuah Perspektif  Sejarah, 8. 
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asli yang diambil dari naskah-naskah yang ada, dan menganggap terjemahan 

yang satu lebih unggul (mendekati naskah aslinya) dari yang lain . Misalnya 

ada salah satu buku berjudul “The KJV (King James Version)-NIV (New 

International Version) Debate” karya  Jeffrey Khoo dari Far Eastern Bible 

College, Singapore.3  Selain itu, dari pihak Saksi Yehuwa juga mengeluarkan 

pernyataan bahwa ada ’50.000 kesalahan dalam Injil’ dari majalah Awake 

(Sedarlah) volume 38 No. 17 tanggal 8 September 19574, dan masih banyak 

bahan yang disampaikan melalui edisi yang lain. Dan inipun dipakai oleh 

tokoh-tokoh agama Islam, salah satunya Alm. Ahmed Deedat dalam bukunya 

‘Is the Bible God’s Word ?’ yang memakai sumber-sumber dari Saksi 

Yehuwa dalam bukunya, bahkan di buku-buku yang lain juga.  

Jika  melihat sejarah dari lower criticism,yang dimulai  pada tahun 

1516;  Desiderius Erasmus menerbitkan Alkitab Perjanjian Baru bahasa 

Yunani yang diambil dari codex Byzantium yang kemudian beberapa kali 

diterbitkan ulang baik oleh Erasmus maupun Stephanus, Beza dan Abraham 

Bonaventure Elzevir. Alkitab ini diterima dan digunakan secara umum oleh 

gereja di seluruh dunia. Oleh sebab itu, Alkitab ini menjadi “Textum ergo 

habes, nunc ab omnibus receptum…”atau dapat dikatakan teks yang 

diterbitkan Elzevir menjadi dikenal di seluruh daratan Eropa dengan sebutan 

Textus Receptusatau Received Text.”Pada tahun 1611, kitab ini 

diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, King James Versionatau yang juga 

terkenal dengan nama Authorized Version/AV 1611. 

Kemudian, pada tahun 1881, dua orang sarjana Liberal dari 

Cambridge  

                                                           
3Jeffrey Khoo, The KJV (King James Version)-NIV (New International Version) 

Debate” ,  (Singapore:Far Eastern Bible College,t.t.), 13.  
4  ‘Awake/Sedarlah’, Volume 38 No. 17 tanggal 8 September 1957, (USA: Watch 

Tower, 1957), 1. 
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University yang bernama Brooke Foss Westcott dan Fenton John Anthony 

Hort mengedit Alkitab Bahasa Yunani Perjanjian Baru yang didasarkan pada 

manuskrip minoritas, yaitu Codex Sinaiticus(!) dan Codex Vaticanus(B) yang 

kemudian diterbitkan oleh United Bible Society, yang dikenal dengan nama 

Critical Text atau UBSGNT (United Bible Societies’Greek New Testament) 

yang juga diterbitkan kembali oleh Lembaga Alkitab Indonesia dengan 

versiDiglot Alkitab Dwibahasa Yunani-Indonesia dan NAGNT (Nestle-

Aland Greek New Testament) atau Novum Testamentum Greace 

yangditerbitkan oleh Nestle dan Aland. Semua Alkitab bahasa Inggris modern 

atau paska KJV/AV 1611 diterjemahkan dari Alkitab ini. 

Ada perbedaan yang hakiki antara Alkitab Bahasa Yunani Textus 

Receptus dan Critical Text atau UBSGNT atau NAGNT, khususnya dalam 

penyampaian doktrinal iman Kristen. Oleh sebab itu, munculah para pembela 

di antara dua Alkitab ini. Di kalangan gereja dan seminari Injili Konservatif 

membela dan menggunakan Textus Receptusdan sementara itu di kalangan 

gereja dan seminari liberalisme dan bahkan Injili Baru menggunakan Critical 

Text. Perdebatan dua kubu ini akhirnya melahirkan semangat studi teks untuk 

menentukan Alkitab bahasa Yunani mana yang berotoritas atau yang 

dipelihara Tuhan dan superioritas. Studi teks inilah yang akhirnya disebut 

sebagai Lower Criticism atau Textual Criticism. 

Orang-orang yang gigih mempertahankan Textus Receptusdari 

Konservativisme di antaranya adalah Dean William Burgon, Edward F. Hills, 

D.A. Waite dan lain-lain. Sedangkan pembela Critical Textdari kalangan 

Katolik dan Liberalisme di antaranya ialah Carlo M. Martini (Katolik), 

Eugene Nida, Bruce Metzger dan Kurt Aland.5 

 

 

 

                                                           
5Eddy Peter P.,Alkitab telah dipalsukan ? (Jakarta : STT Philadelfia,  2005), 8-9. 
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Rumusan Masalah 

1. Apakah naskah Byzantium adalah naskah yang dapat dipercaya, 

dalam arti cukup dapat dipertanggungjawabkan isinya?  

2. Apakah Novum Testamentum Graece (Nestle-Aland edisi ke-27) 

yang dipopulerkan okeh Nestle-Aland ini, juga cukup berarti dan 

memberikan warna bagi para teolog? 

3. Bagimanakah makna kata eik (eikee) pada naskah Byzantium 

dalam memberi penekanan dari Matius 5:22? 

 

Tujuan Penulisan 

1. Untuk menjelaskan bahwa naskah Byzantium adalah naskah yang 

dapat dipercaya, dalam arti cukup dapat dipertanggungjawabkan 

isinya. 

2. Untuk menjelaskan bahwa Novum Testamentum Graece (Nestle-

Aland edisi ke-27) yang dipopulerkan okeh Nestle-Aland ini, juga 

cukup berarti dan memberikan warna bagi para teolog. 

3. Untuk mengetahui makna kata eik (eikee) pada naskah Byzantium 

dalam memberi penekanan dari Matius 5:22. 

 

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

27)/Vaticanus Codex (Minority Text). Dimana masing-masing telah 

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 

 

 

 

Perspektif Injil Matius 

 

Kata ‘Injil’ dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab yang berarti 

kitab yang diberikan atau diturunkan oleh Allah kepada Yesus binti Maryam. 

Tetapi, penulis tidak mengikuti definisi dari pengertian bahasa Arab dalam 

Al quran melainkan mengikuti pengertian yang digunakan Alkitab dalam 

bahasa Yunani.   

Istilah ‘Injil’ dalam bahasa Yunani berasal dari kata benda euangelion 

(euaggelion) yang secara umum artinya adalah ‘kabar baik’ atau ‘berita 

baik’.7 

Di samping itu, pengertian secara umum, istilah ini mempunyai 

pengertian khusus, yang memberi dua dimensi. Pertama, memberikan 

gambaran pengertian tentang upah yang akan diterima oleh si pemberita, 

artinya ketika seseorang mendengar kabar baik dari si pemberita dan diterima, 

si pemberita menerima upah dari pemberitaannya. (bandingkan dengan 2 

Samuel 4:11)  Kedua, berkaitan erat dengan arti pertama, yaitu berkaitan 

dengan reaksi dan tindakan para pendengar berita, dimana para pendengar 

yang menerima kabar baik akan memberi reaksi dengan bentuk korban 

kepada Allah. Ketiga, dipakai dalam arti berita tentang Yesus dan 

kehidupannya yang memberi pembebasan atas dosa. Keempat, kehidupan dan 

pekerjaan Yesus. Kelima, keempat Injil (Matius, Markus, Lukas dan 

                                                           
7Marulak Pasaribu, Eksposisi Injil Sinoptik, (Malang-Jawa Timur : Penerbit Gandum 

Mas, 2005), 13. 
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Yohanes).  Keenam, tulisan-tulisan Paulus dan kitab-kitab lainnya. Ketujuh, 

seluruh pengajaran yang benar berhubungan dengan kedatang Mesias.8 

 

Injil Matius 

Injil Matius disebut Injil Sinoptik, yang setara dengan Injil Markus 

dan Injil Lukas. Istilah ‘sinoptik’ rupanya pertama kali diberikan oleh J.J. 

Griesbach menjelang akhir abad 18,9 hal ini dikarenakan ketiga Injil ini 

memiliki banyak persamaan, sehingga dapat disusun dalam tiga kolom seperti 

suatu synoptis, yaitu pandangan dimana ketiganya dapat dibaca bersama.10 

Kata sinoptik sendiri berasal bahasa Yunani, berasal dari kata ‘sun’ 

() dan ‘opsis’ (),11 dimana kata sun adalah kata depan dalam bahasa 

Yunani yang berarti ‘bersama’12 dan kata opsis adalah kata benda bentuk 

feminin, yang bentuk kata kerjanya ‘optomai’ (),13 dimana kata ini 

adalah kata kerja futur  dari kata kerja ‘horao’ ( ),14yang artinya 

‘melihat sendiri dengan matanya.15 

Jadi kalau kedua kata tersebut digabung berarti ‘melihat bersama.’ Ini 

berarti bahwa Injil Matius, Injil Markus dan Injil Lukas bisa dilihat dan dibaca 

bersama, karena isinya yang begitu mirip satu dengan yang lain, walaupun 

masing-masing Injil juga memiliki ciri-ciri masing-masing16. 

                                                           
8Ibid. 14-17. 
9David Iman Santoso, , Dr.,  Theologi Matius Intisari dan Aplikasinya, (Malang : 

Litaratur SAAT, 2009),  1. 
10David Iman Santoso,  Theologi Matius Intisari dan Aplikasinya (Malang : Litaratur 

SAAT, 2009), 1. 
11en.Wikipedia.org/wiki/synoptic. 
12Spiros Zodhiates, The Complete Word Study Dictionary New 

Testament(Chattanooga, USA: AMG International, Inc., 1992), 1331. 
13Ibid, 1083. 
14Ibid., 1052. 
15Ibid.,1054-1055. 
16David Iman Santoso,Theologi Matius, 1. 
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Penulis Injil Matius 

Pada umumnya para sarjana teologi percaya bahwa penulis Injil 

Matius  adalah Matius, si pemungut cukai, yang juga memiliki nama lain yaitu 

Lewi (bukan keturunan suku Lewi).17 Hal ini didasarkan  oleh pendapat bapa 

gereja yang bernama Papias (60-130 M). Ia adalah murid rasul Yohanes, 

rekannya Polikarpus dan juga seorang bishop di Hierapolis di Asia Kecil 

(sekarang Turki),18yang pernah menulis buku dengan judul ‘Logion Kuriakon 

Eksegesis’(")19atau dalam bahasa Inggrisnya ‘Exposition of the Lords 

Oracles,’ yang terdiri dari lima jilid.20 Dalam jilid ketiga dari bukunya Papias 

mengatakan: 

Matthew collected the oracles in the Hebrew tongue (Hebrew 

dialect/en Hebraidi dialektoi), and everyone interpreted them as best 

he could,...21 

Matius menulis ta logia () dalam dialek bahasa Ibrani 

(kemungkinan bahasa Aram) dan setiap orang menafsirkannya 

menurut kesanggupannya,... (terjemahan bebas dari penulis)  

Sedangkan yang dimaksud dengan ta logia atau oracles adalah 

kumpulan ucapan Yesus atau collection of Jesus’ sayings.22 Yang mana biasa 

dikelompokkan dalam kumpulan sumber yang disingkat Q (dari bahasa 

                                                           
17Ibid., 2. 
18 David W. Bercot, A Dictionary of Early Christian Beliefs(Peabody: Hendrickson 

Publishers,2000), 493. 
19Richard Bauckham, Jesus and the Eyewitnesses: The Gospels as Eyewitness 

Testimony(Michigan: Grand Rapids Eerdmans,2006),  257.  
20David Iman Santoso, Theologi Matius, 2. 
21Ibid.  
22Alan Hugh McNeile, The Gospel According to St. Matthew(Michigan: Baker Book 

House:  Grand Rapids, 1980), xxix. 
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Jerman Quelle, yang artinya sumber). Namun, tidak diketahui apakah Q itu 

adalah sumber tertulis atau lisan.23 

Dalam beberapa tulisan orang-orang Kristen zaman purba (termasuk 

bapa-bapa gereja), khususnya Papias sendiri, istilah ta logia dipakai dalam 

arti sama dengan Injil.24 

Tokoh-tokoh gereja purba, seperti Irenaeus, Origen, Eusebius, Cyril, 

Jerus,Epiphanius dan Jeromemenyatakan melalui tulisan mereka bahwa Injil 

Matius ditulis oleh Matius.25 

Mengenai penulisannya, yang mana Papias mengatakan dalam bahasa 

Aram Ibrani,  tidak semua teolog setuju.  Mereka beranggapan bahwa Injil 

Matius ditulis dari bahasa Yunani, yang kemudian diterjemahkan ke dalam 

berbagai bahasa.26 

Masalah ini bagi beberapa teolog pada akhirnya tidak begitu dipermasalahkan 

dalam bahasa apa Injil Matius ditulis, karena ada beberapa pendapat yang 

mengatakan bahwa Injil Matius awalnya ditulis dengan bahasa Aram yang 

kemudian ditulis lagi dalam bahasa Yunani (bukan diterjemahkan).  Tetapi 

yang menjadi masalah, Injil Matius yang dalam bahasa Aram hilang, tidak 

tahu dimana.27 Sehingga para teolog tidak begitu mempermasalahkan dalam 

bahasa Aram atau Yunani,28bagi mereka yang penting isinya tetap dan tidak 

berubah. Dan mengenai siapa penulisnya, bahwa hampir semua teolog 

menyatakan bahwa yang menulis Injil Matius adalah Matius, salah satu dari 

12 murid Yesus.29 

                                                           
23 Raymond E.Brown, , S.S., Joseph A. Fitzmyer, S.J.(emeritus), Roland E. Murphy, 

O.Carm.(emeritus), The New Jerome Biblical Commentary(New Jersey:Prentice 

Hall,1990), 42. 
24Alan Hugh McNeile,The Gospel According, xxix. 
25Alan Hugh McNeile, The Gospel According..., xxx-xxxii. 
26David Iman Santoso, Theologi Matius, 3. 
27Alan Hugh McNeil, The Gospel According, xxix. 
28Ibid. 
29David Iman Santoso, Theologi Matius, 3. 
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Tujuan Penulisan Injil Matius 

Tujuan penulisan Injil Matius, menurut David Iman Santoso30  dalam 

bukunya Theologi Matius, para teolog salah satunya P.S Minear yang 

menjuluki Injil Matius sebagai The Teacher’s Gospel, yang menjelaskan 

bahwa :  

Matius dengan kemampuan dirinya sebagai guru yang terampil dan 

juga ia menulis untuk para guru, baik pria maupun wanita, beberapa 

seperti kita, yang memenuhi pekerjaan dasar pendidikan diantara 

orang-orang yang dewasa dalam Yesus Kristus. 

Dari pernyataan tersebut di atas, dapat dilihat salah satu tujuan dari 

penulisan Injil Matius adalah mengajar kita mengenal siapa sebenarnya 

Kristus. Bahkan William Barclay31 mengatakan bahwa Injil Matius adalah 

The Gospel of Jews, sebab memang Injil Matius ditulis secara khusus untuk 

orang-orang Yahudi.  Agar mereka percaya bahwa Yesus adalah Mesias, 

sebagaimana yang telah dinubuatkan dalam Perjanjian Lama (PL). Oleh 

sebab itu, dalam Injil Matius banyak kutipan-kutipan  dari Perjanjian Lama, 

yang tergenapi dalam Perjanjian Baru, terutama di dalam Yesus. 

Secara singkat, tujuan penulisan Injil Matius adalah sebagai berikut : 

Pertama, untuk meyakinkan orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah 

Mesias, Anak Allah, sebagaiman telah dinubuatkan dalam Perjanjian Lama. 

Kedua, untuk menyediakan bahan pelajaran katekisasi bagi orang Kristen 

Yahudi yang baru percaya kepada Tuhan32. Ketiga , untuk memberikan 

pegangan kepada mereka tentang dasar-dasar doktrin dan iman Kristen yang 

baru mereka kenal melalui Yesus Kristus33.  Keempat, untuk memerintahkan 

                                                           
30Ibid., 7. 
31William Barclay, Gospel of Matthew vol. 1(Edinburgh: The Saint Andrew 

Press,1972),  5. 
32 Donald A.Hagner, Matthew 1-13. Word Biblical Commentary(Columbia: Nelson 

Reference & Electronic, 1993), 10. 
33Ibid. 
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mereka supaya pergi bersaksi kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi dan 

mengajarkan bahwa Yesus adalah Mesias.34 

Namun demikian perlu diketahui bahwa Injil Matius juga menekankan bahwa 

Injil adalah untuk semua bangsa yang ada di muka bumi. (sesuai Amanat 

Agung: Mat. 28:19-20). 

 

Konteks Ayat dari Matius 5:22.  

“Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap orang yang marah terhadap 

saudaranya harus dihukum; siapa yang berkata kepada saudaranya: Kafir! 

harus dihadapkan ke Mahkamah Agama dan siapa yang berkata: Jahil! harus 

diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala.” 

Ada tiga kata kunci untuk mengerti tentang maksud dari ayat ini. Pertama, 

menjelaskan ‘marah’ terhadap saudaranya harus dihukum. Kedua, yang 

berkata ‘kafir’ kepada saudaranya harus dihadapkan pada Mahkamah Agama. 

Ketiga, yang berkata ‘jahil’ diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala.  

Berarti tiga kata yang dimaksud adalah ‘marah’, ‘kafir’ dan ‘jahil’. Tetapi jika 

diperhatikan dan ditelaah sesuai konteks kalimatnya,  dua kata dibelakangnya 

yaitu ‘kafir’ dan ‘jahil’ tidak akan keluar pernyataannya jika tidak didasari 

oleh kata ‘marah’. Dapat dikatakan bahwa kata ‘marah’ memegang peranan 

utama dalam perkataan dalam kalimat selanjutnya. Dari dasar inilah, kata 

‘marah’ akan dibahas lebih lanjut sesuai dengan konteks dari Matius 5:22.  

Selain itu, jika diperhatikan ayat ini berhubungan dengan Yesus pada 

saat berkhotbah di atas bukit. Jika diperhatikan, konteksnya pada saat Yesus 

membahas tentang hukum keenam dari sepuluh perintah Allah (The Ten 

Commandment), yaitu ‘Jangan Membunuh’.  Guru-guru Yahudi berpendapat 

bahwa tidak ada sesuatu yang dapat dibahas pada hukum keenam tersebut. 

Mereka hanya melihat dari pemahaman pada umumnya. Yesus membahas 

                                                           
34Ibid., 11. 
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bahwa hati yang marah dampaknya dapat membunuh.52 Selain itu, Spurgeon 

berpendapat bahwa ‘marah’ adalah pembunuhan dalam hati.53  Jika dilihat 

dari kamus bahasa Indonesia54 arti kata ‘marah’ adalah merasa (atau rasa hati) 

sangat tidak senang (karena dihina, diperlakukan tidak sepantasnya, dsb.); 

berang; gusar.  

Jadi dapat dikatakan konteks dari Matius 5:22, dengan kata kunci 

‘marah’ yang menjadi dasar dari setiap perkataan dan perbuatan yang dapat 

mengarah pada ‘membunuh’ (hukum keenam dari sepuluh perintah Allah), 

baik secara fisik maupun rohani.55 

 

Sumber-Sumber di luar Injil Matius dalam Alkitab 

Kata ‘marah’ dalam bahasa Yunani memiliki tiga penjelasan arti. 

Yang pertama,  adalah  orgee ( ) yang artinya dasar atau permulaan 

beberapa gerakan hati yang alami, atau hasrat/keinginan, atau 

temperamen/watak, yang datangnya menandakan kemarahan, yang lebih kuat 

dari semua nafsu/keinginan yang besar.56  Kata ini terjadi pada pria yang 

murka/ gusar/geram, sebagaimana terlihat pada Ef. 4:31; Kol. 3:8; 1 Tim. 2:8; 

Yak. 1:19-20. Sedangkan kemarahan yang berhubungan dengan ‘perasaan 

tidak senang dengan orang-orang pemerintahan atau antek-antek pemerintah 

(Roma 13:4-5). Penderitaan orang-orang Yahudi ditangan orang kafir atau 

penjajah (Luk. 21:23). Tekanan-tekanan dari hukum yang berlaku pada Rom. 

                                                           
52  Matthew Henry, Matthew Henry’s Concise Commentary on the Bible(Michigan : 

Christian Classics Ethereal Library, 1995). 927. 
53 Spurgeon, The Gospel According To Matthew(UpperNorwood:Westwood, 1893). 

58. 
54 Tim Penyusun, Kamus Bahasa Indonesia(Jakarta: Pusat Bahasa Departemen 

Pendidikan Nasional, 2008).  894. 
55 Don Stewart,Matthew, The Blue Letter Bible Institute(California:AusAmerica 

Publishers, 1999). 105 
56 W.E. (William Edwy)Vine, The Expanded Vine’s Expository Dictionary Of New 

Testament Words(Minneapolis: Bethany House Publishers, 1984).  47. 
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4:15. Kemarahan Tuhan Yesus (Mark. 3:5). Murka/kemarahan Tuhan pada 

bangsa Israel di padang gurun yang merupakan kutipan dari Perjanjian Lama  

(Ibr. 3:11; 4:3). Kehadiran Allah dalam bentuk murka dengan bangsa Yahudi 

secara nasional  (Rom. 9:22; 1 Tes. 2:16). Kehadiran-Nya dalam bentuk 

murka bagi yang tidak taat pada Tuhan Yesus  (Yoh. 3:36). Tujuan-tujuan 

Allah dalam penghakiman  (Luk. 3:7; Rom. 1:18; 2:5, 8; 3:5; 5:9; 12:19; Ef. 

2:3; 5:6; Kol. 3:6; 1 Tes. 1:10; 5:9). Yang kedua, adalah parorgismos 

(parorgismoj) yang artinya lebih kuat dari orgee (Vorgh,), yang mana 

terdapat pada Ef. 4:26. Yang juga ada di Septuaginta dalam kitab Maz. 4:4, 

yang menunjukkan kekuatan emosi.57 Yang ketiga, adalah aganaktesis 

(aganaktesij) yang artinya dasarnya kesakitansecara tubuh/fisik atau iritasi 

yang menimbulkan kejengkelan hati/marah. (2 Kor. 7:11).58 

 

Sumber-Sumber Umum dari Luar 

Tulisan dari Flavius Joshepus yang berjudul ‘Antiquitates Judaicae’, 

yang bukan orang Kristen,  seorang sejarahwan Yahudi, yang juga sesorang 

jenderal bagi pemerintah kerajaan Romawi, tetapi dari apa yang dilihat dan 

diamatinya hampir semuanya  sama dengan yang dijelaskan di Alkitab. Dan 

ini memperkuat data-data dari apa yang ada di Alkitab menjadi nara sumber 

di luar Alkitab. Baik dalam kesejarahan, situasi pada Perjanjian Baru yang 

ada dalam Alkitab (baik secara geografis, demografis dan saksi pada saat 

peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam Alkitab).71 

                                                           
57W.E. (William Edwy) Vine, The Expanded Vine’s Expository Dictionary Of New 

Testament Words, 48. 
58W.E. (William Edwy) Vine, The Expanded Vine’s Expository Dictionary Of New 

Testament Words, 48. 
71 Paul L. Maier, translated by William Whiston, The New Complete Works Of 

Josephus(Grand Rapids:Kregel Publications, 1999), 7. 
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Bapa-bapa gereja (seperti Klemens, Papias,  dll.)72, yang merupakan 

murid-murid dari para rasul zaman Tuhan Yesus, juga memberi banyak 

masukan dan komentar, untuk mendukung keotentikan dari Alkitab, yang 

walaupun pernyataan mereka terkadang tidak sama dengan Alkitab yang 

sekarang, hal ini disebabkan belum semuanya di kanon kan.  

Berikut ini nama-nama dan kutipan-kutipan yang mereka ambil dari 

Perjanjian Baru, yaitu sebagai berikut73 :  

Klemens dari Roma (95 M). Origenes dalam bukunya De Principus, Buku 

II, Bab 3, menyebutnya seorang murid rasul.  

Turtulianus dalam Against Heresies, Bab 23, menulis bahwa dia (Klemens) 

telah diangkat oleh Petrus.   

Irenaeus melanjutkan dalam Against Heresies, Buku III, bab 3, bahwa 

‘kotbah para rasul masih terngiang-ngiang di telinganya dan ajaran mereka 

masih terbayang di pelupuk matanya. Dia mengutip dari: Matius, Markus, 

Lukas, Titus, 1 Korintus, 1 Petrus, Ibrani dan Kisah Para Rasul. 

Ignatius (70-110 M) adalah uskup Antiokhia dan meninggal sebagai martir. 

Dia mengenal baik para rasul. Ketujuh surat penggembalaannya mengutip 

dari : Matius, Yohanes, Kisah Para Rasul, Roma, 1 Korintus, Efesus, Filipi, 

Galatia, Kolose, Yakobus, 1 dan 2 Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, 1 Petrus. 

Polikarpus (70-156 M) yang meninggal sebagai martir di usianya yang ke-

86 tahun, adalah uskup dari Smirna dan seorang murid rasul Yohanes. 

Klemens dari Aleksandria (150-212 M). 2400 kutipannya diambil dari 

seluruh kitab Perjanjian Baru. 

                                                           
72 Philip Schaff, A Select Library Of The Nicene And Post-Nicene Fathers Of The 

Christian Church(New York: The Union Theological Seminary, 1886). 121. 
73JoshMcDowell, Apologetika I  (Malang : Yayasan Penerbit Gandum Mas, 2002), 

93-94.  
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Tertullianus (160-220 M) adalah seorang penatua dari ngereja Karthage dan 

telah mengutip Perjanjian Baru lebih dari 7000 kali, 3800 di antaranya berasal 

dari Injil. 

Hippolytus (170-235 M) mempunyai rujukan lebih dari 1300. 

Origenes (185-253 atau 254 M) menyusun lebih dari 6000 karya tulis, 

dimana di dalamnya dia mengutip 18.000 kutipan Perjanjian Baru. 

Cyprianus (meninggal tahun 258 M) adalah uskup dari Karthage. Telah 

memakai sekitar 740 kutipan dari Perjanjian Lama dan 1030 kutipan dari  

Perjanjian Baru. 

 

Sejarah Teks Byzantium74. 

Teks Bizantium atau disebut Teks Mayoritas (dalam bahasa 

Inggris: Byzantine text-type atau Majority Text, Traditional 

Text, Ecclesiastical Text, Constantinopolitan Text, Antiocheian Text, Syrian 

Text) adalah salah satu jenis teks yang digunakan dalam tekstual kritisisme 

(textual criticism) untuk menggolongkan karakter tekstual naskah-

naskah Alkitab bagian dari Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani Koine. 

Dimana teks ini menggunakan bahasa Yunani dalam huruf kapital atau huruf 

besar, sebagian huruf kapital dan huruf kecil.  Jenis ini yang paling banyak 

ditemukan dan ada sampai sekarang meskipun diperkirakandiantaranya tidak 

ada yang termasuk dalam golongan naskah tertua, dimana yang biasa dipakai 

oleh gereja Ortodoks Timur (Eastern Orthodox Church atau Greek Orthodox 

Church), yang judul bukunya "Constantinople Patriarchate" edisi tahun 

1904, didasarkan pada jenis teks ini.Tetapi pada kenyataannya naskah ini juga 

memiliki naskah-naskah tertua, yang setara dengan naskah-naskah yang lain. 

Hal ini dapat dibuktikan melalui beberapa observasi yang dilakukan para ahli 

                                                           
74Kurt Aland,   The Text of the New Testament: An Introduction to the Critical 

Editions and to the Theory and Practice of Modern Textual Criticism. (Grand Rapids,  

Michigan : William B. Eerdmans Publishing Company,1995),  67. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
http://id.wikipedia.org/wiki/Alkitab
http://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian_Baru
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Yunani_Koine
http://id.wikipedia.org/wiki/Gereja_Ortodoks_Timur
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kurt_Aland&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=William_B._Eerdmans_Publishing_Company&action=edit&redlink=1
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sejarah75, bahwa naskah Byzantium ditemukan pada papirus-papirus awal. 

Ada beberapa pendapat yang ikut memperkuat naskah Byzantium ini, yaitu : 

 Ada 150 bacaan yang diperkirakan dari abad ke-2, yang mana 

didasarkan dari papirus yang dimiliki rentang antara abad ke-3 ke 

abad ke-2 M, dan diakui oleh kelompok penganut kritik tekstual. 

 Beberapa bacaan yang tidak diterbitkan dari abad ke-4 yang berasal 

dari Mesir. Yang oleh Westcott dan Hort dianggap data sekunder, 

tetapi kemudian diakui berasal dari abad ke-2. 

 Tulisan dari Uncial (huruf kapital atau huruf besar) kuno yang tidak 

dilindungi dari sebuah gambar yang utuh berasal dari abad ke-2, yaitu 

P46 (papirus nomor 46). 

 Lucian dari Antiokhia menggunakan keahlian kritik teksnya untuk 

menghasilkan sebuah "resensi" (recension), yang mana diambil dari 

teks Byzantium. (Sedangkan Hieronimus atau Jerome mengacu 

kepada resensi Lucian untuk Perjanjian Lama saja). 

 Konstantinus I membiayai penyebaran naskah-naskah dari sebuah 

sumber yang sama. (Ada sejumlah rujukan oleh Eusebius dari 

Kaisarea bahwa Konstantinus membiayai untuk produksi 50 buah 

Alkitab). 

 Setelah Kekaisaran Romawi Barat berhenti menggunakan bahasa 

Yunani, dan karena serangan kaum Barbarian dan Muslim, 

menghilangkan kemungkinan pusat kekristenan kuno Yerusalem 

maupun Kaisarea untuk memberikan pengaruh terhadap teks Alkitab 

Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani. Satu-satunya gereja yang aktif 

mempertahankan teks dalam bahasa Yunani adalah Gereja 

Byzantium, yang memiliki kekuasaan danberpusat di Apostolic 

                                                           
75Harry A. Sturz, The Byzantine Text-Type and New Testament Textual Criticism. 

(Nashville, Tennessee, USA : Thomas Nelson, Inc., copyright 1984), 62-65. 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Lucian_dari_Antiokhia&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Hieronimus
http://id.wikipedia.org/wiki/Konstantinus_I
http://id.wikipedia.org/wiki/Eusebius_dari_Kaisarea
http://id.wikipedia.org/wiki/Eusebius_dari_Kaisarea
http://id.wikipedia.org/wiki/Kekaisaran_Romawi_Barat
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Barbarian&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Muslim
http://id.wikipedia.org/wiki/Yerusalem
http://id.wikipedia.org/wiki/Kaisarea
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gereja_Bizantin&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gereja_Bizantin&action=edit&redlink=1
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See (pusat kerasulan) di pusat kekristenan Antiokhia dan yang tetap 

bertahan dari serangan kaum Muslim sampai abad ke-15. 

Teks Byzantium memiliki banyak ragam, sehingga Hermann Freiherr von 

Soden dalam bukunya yang berjudul Die Schriften des Neuen Perjanjian di 

ihrer ältesten erreichbaren Textgestalt 76,  yang ditulis tahun 1902, membagi 

naskah Byzantium menjadi lima golongan, sebagai berikut : 

 Kx- tidak ada uncial, dengan ratusan minuskul, diantaranya kodeks 2, 

3, 8, 14, 45, 47, 49, 51, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 73, 75, 76, 78, 80, 82, 

83, 84, 89, 90, 93, 95, 97, 98, 99, 100, 103, 104. 

Kx  adalah golongan naskah Byzantium dari Injil Lukas yang di 

dalamnya terdapat jenis pericope de adulterae (yang membahas 

tentang perempuan yang berzinah yang diperhadapkan pada Yesus), 

yang diperkirakan muncul abad ke-10. 

 Kr-  tidak ada uncial, tidak ada minuskul di awal, ratusan minuskul : 

18, 35, 55, 66, 83, 128, 141, 147, 155, 167, 170, 189, 201.  

Kr adalah golongan naskah Byzantium dari Injil Yohanes yang di 

dalamnya terdapat jenis pericope de adulterae yang ditandai dengan 

obeli (pengingat bahwa ayat ini tidak dibaca pada hari Pentakosta), 

yang diperkirakan muncul abad ke-12, yang berasal dari daerah 

Konstantinopel di gunung Athos 

 K1 (subfamily/sub keluarga dari Kx) – S V W 461.. 

K1 adalah golongan naskah Byzantium dari Injil Matius, Injil Lukas 

dan Injil Yohanes yang terdapat pembahasan tentang pericope de 

adulterae, yang diperkirakan berasal dari abad ke-4, dimana juga 

diperkuat oleh tulisan resensi dari Lucian dari Anthiokia yang 

mengambil dari naskah ini. Kode S disejajarkan dengankodeks 

Vaticanus 354 atau nomor 028 yang diklasifikasi oleh Gregory-Aland, 

                                                           
76 Rich Eliot.A Side Inspired by The Encyclopedia of  New Testament Textual 

Criticism. (Simon Greenleaf University, January 1997), 318., 

http://id.wikipedia.org/wiki/Antiokhia
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diperkirakan di tulis tahun 949 AD.  Sedangkan kode V disejajarkan 

dengan kodeks Mosquensis II atau nomor 031 yang diklasifikasi oleh 

Gregory-Aland, diperkirakan dari abad ke-9. Kode W disejajarkan 

dengan kodeks Athous Dionysiou atau nomor 045 yang diklasifikasi 

oleh Gregory-Aland, diperkirakan dari abad ke-8/9. Dan nomor 461 

dari minuskul yang berisi Injil yang termasuk dari golongan K1, 

diperkirakan dari tahun 835 

 Ki (Keluarga E) – E F G H. 

Ki adalah golongan naskah Byzantium yang memiliki bagian keluarga 

yaitu kodeks Basilensis dengan simbol E dari abad ke-8, kodeks 

Boreelianus dengan simbol F dari abad ke-9, kodeks Seidelianus 

I dengan simbol G, dan kodeks Seidelianus II dengan simbol H dari 

abad ke-7/8. Dimana kodeks-kodeks ini berupa fragmen (bagian kecil 

dari naskah papirus), yang di dalamnya terdapat Injil Matius, Injil 

Lukas dan Injil Yohanes yang juga ada pericope de adulterae. 

 Ik atau Ka adalah golongan dari naskah Byzantium dari keluarga P 

yang berisi Injil Lukas, diperkirakan dari abad ke-4. 

 

Sejarah Novum Testamentum Graece (Nestle-Aland edisi ke-27)77.  

Novum Testamentum Graece adalah nama Latin dari sumber aslinya 

bahasa Yunani dalam Perjanjian Baru.Edisi pertama yang dicetak bernama 

Complutensia Poliglot Alkitab oleh Kardinal Fransisco Kimenez de Cisneros, 

sekitar tahun 1514, tetapi tidak dipublikasikan sampai tahun 1520. Nama ini 

juga ditetapkan oleh United Bible Societies (UBS) yang disetarakan dengan 

edisi yang ada di UBS. Istilah Nestle-Aland berasal dari nama pemimpin 

penerjemah dan pengedit naskah Perjanjian Baru yaitu Eberhard Nestle dan 

                                                           
77Kurt Aland,   The Text of the New Testament: An Introduction to the Critical 

Editions and to the Theory and Practice of Modern Textual Criticism.,  67. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Codex_Boreelianus
http://en.wikipedia.org/wiki/Codex_Seidelianus_I
http://en.wikipedia.org/wiki/Codex_Seidelianus_I
http://en.wikipedia.org/wiki/Codex_Seidelianus_II
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kurt_Aland&action=edit&redlink=1
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Kurt Aland, yang memfokuskan diri pada  kritik teks, berasal dari Institut fur 

Neutestamentliche Textforschung (Lembaga Penelitian Teks Perjanjian Baru) 

yang ada di Jerman. 

Edisi pertama dari karya Erwin Nestle diterbitkan pada tahun 1898, 

dimana isinya menggabungkan pembacaan edisi dari karya Tischendorf, 

Westcott dan Hort dan Weymouth, yang mendasarkan pada naskah mayoritas 

(Teks Byzantium). Pada tahun 1901, ia menggantikan Weymouth Perjanjian 

Baru dengan Bernhard Weiss text’s. Dan dalam edisi selanjutnya, Nestle 

mulai mengesahkan naskahnya dan toolkit (cara penggunaanya) nya.  

Kemudian Eberhard putra Erwin Nestle mengambil alih setelah kematian 

ayahnya dan menerbitkan edisi ke-13 tahun 1927. Edisi ini memperkenalkan 

kritik teks yang terpisah dan mulai meninggalkan prinsip dari pembacaan 

naskah mayoritas. Dalam aparatus hanya beberapa minuskul dimasukkan. 

Kurt Aland menjadi associate editor pada edisi ke-21, pada tahun 

1952. Atas permintaan terakhir (pesan terakhir) dari Erwin Nestle, diminta 

untuk memperluas kritik aparatus dengan menambahkan lebih banyak 

manuskrip. Hal ini dilakukan sampai edisi ke-25, pada tahun 1963. Pada saat 

itu telah ditemukan papirus dalam bentuk uncial (tulisan dalam huruf besar) 

yaitu 0189, beberapa minuskul (tulisan dalam huruf kecil) yaitu 33, 614, 

2814, kadang-kadang leksionari (sebuah buku bacaan untuk ibadah). 

Penemuan besar naskah abad ke-20 (kodeks Sinaiticus dan kodeks 

Vaticanus), membawa ada keinginan untuk merevisi teks yang diperlukan.  

Dengan izin dari Nestle, Aland berangkat untuk merevisi teks Novum 

Testamentum Graece. Oleh Aland karya mereka (NA) diserahkan kepada 

komite editorial United Bible Societies Alkitab Perjanjian Baru dalam bahasa 

Yunani, dimana dia juga menjadi anggota di dalam lembaga tersebut. Yang 

kemudian pada tahun 1975 menjadi dasar dari edisi ke-3 dari UBS3, yang 

dikemudian menjadi diterbitkan sebagai karya Nestle-Aland yaitu Novum 

Testamentum Graece edisi ke-26. Mengikuti perkembangan jaman yang 
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semakin maju, maka diterbitkan Novum Testamentum Nestle-Aland edisi ke-

27 menyajikan revisi seluruh aparatus dan ditulis ulang kembali, termasuk 

lampirannya. Untuk saat ini, NA27 dianggap masih memenuhi standart dalam 

penelitian aparatus atau eksegesa dari Perjanjian Baru. 
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BAB III 

PEMBAHASAN 

 

  

 

Eksegesis Matius 5:22, dimulai dengan melakukan parshing, kemudian ke 

leksikalnya, ke sintektikalnya dan kemudian ke kritik teksnya dengan tujuan 

untuk membandingkan naskah yang ada yaitu teks Byzantium dengan Novum 

Testamentum Graece dari Nestle-Aland edisi ke-27. 

 

Menurut Naskah Byzantium 
ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ ὀργιζόμενος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ εἰκῇ ἔνοχος ἔσται τῇ 

κρίσει· ὃς δ᾽ ἂν εἴπῃ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ, Ῥακά, ἔνοχος ἔσται τῷ συνεδρίῳ· ὃς δ᾽ ἂν 

εἴπῃ, Μωρέ, ἔνοχος ἔσται εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός. (Mat 5:22 BYZ)85 

Parshing : 

ἐγὼ = pronoun personal nominative singular86 from ἐγώ artinya saya, aku.87  

δὲ = conjunction88 from δέ artinya tetapi, dan, maka, walaupun.89  

λέγω = saya berkata 

         = verb indicative present active 1st person singular90 from λέγω artinya 

saya  

                                                           
85 ____, Edited by Zane C. Hodges and Arthur L. Farstad , The greek New Testament 

According to the Majority Text. (Nashville, USA : Thomas  Nelson Publishers, second 

edition, 1985), 12.   
86 Harold K. Moulton, The Analytical Greek Lexicon Revised.(Grand Rapids, 

Michigan : The Zondervan Corporation, 1978), 105.  
87 ____, diterjemahkan dan disusun oleh Hasan Sutanto, M.Th., Perjanjian Baru 

Interlinear Yunani-Indonesia dan Konkordansi Perjanjian Baru (PBIK) Jilid II. (Jakarta : 

Lembaga Alkitab Indonesia, 2004), 237. 
88 Harold K. Moulton, The Analytical Greek Lexicon Revised.(Grand Rapids, 

Michigan : The Zondervan Corporation, 1978), 79.  
89 ____, diterjemahkan dan disusun oleh Hasan Sutanto, M.Th., Perjanjian Baru 

Interlinear Yunani-Indonesia dan Konkordansi Perjanjian Baru (PBIK) Jilid II. (Jakarta : 

Lembaga Alkitab Indonesia, 2004), 183. 
90 Harold K. Moulton, The Analytical Greek Lexicon Revised.(Grand Rapids, 

Michigan : The Zondervan Corporation, 1978),  229. 
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   berkata.91 

ὑμῖν = -mu (jamak) 

        = pronoun personal dative plural92 from σύ artinya kamu.93   

ὅτι = conjunction94 from ὅτι artinya sebab, bahwa, sehingga, karena.95  

πᾶς = adjective nominative masculine singular no degree96 from πᾶς artinya 

barang  

                                                                                          siapa, semua.97 

ὁ = definite article nominative masculine singular98 from ὁ  

ὀργιζόμενος = ketika (bersamaan) dibuat marah/membuat dirinya sendiri 

marah  

                   = verb participle present passive/middle nominative masculine 

singular99  

          from ὀργίζω artinya saya  membuat marah, marah.100  

                                                           
91 ____, diterjemahkan dan disusun oleh Hasan Sutanto, M.Th., Perjanjian Baru 

Interlinear Yunani-Indonesia dan Konkordansi Perjanjian Baru (PBIK) Jilid II. (Jakarta : 

Lembaga Alkitab Indonesia, 2004), 183. 
92 Harold K. Moulton, The Analytical Greek Lexicon Revised.(Grand Rapids, 

Michigan : The Zondervan Corporation, 1978),  385. 
93 ____, diterjemahkan dan disusun oleh Hasan Sutanto, M.Th., Perjanjian Baru 

Interlinear Yunani-Indonesia dan Konkordansi Perjanjian Baru (PBIK) Jilid II. (Jakarta : 

Lembaga Alkitab Indonesia, 2004), 721. 
94 Harold K. Moulton, The Analytical Greek Lexicon Revised.(Grand Rapids, 

Michigan : The Zondervan Corporation, 1978),  272. 
95 ____, diterjemahkan dan disusun oleh Hasan Sutanto, M.Th., Perjanjian Baru 

Interlinear Yunani-Indonesia dan Konkordansi Perjanjian Baru (PBIK) Jilid II. (Jakarta : 

Lembaga Alkitab Indonesia, 2004), 584. 
96 Harold K. Moulton, The Analytical Greek Lexicon Revised.(Grand Rapids, 

Michigan : The Zondervan Corporation, 1978),  287. 
97 ____, diterjemahkan dan disusun oleh Hasan Sutanto, M.Th., Perjanjian Baru 

Interlinear Yunani-Indonesia dan Konkordansi Perjanjian Baru (PBIK) Jilid II. (Jakarta : 

Lembaga Alkitab Indonesia, 2004), 616. 
98 Harold K. Moulton, The Analytical Greek Lexicon Revised.(Grand Rapids, 

Michigan : The Zondervan Corporation, 1978),  544. 
99 Ibid. 269. 
100 ____, diterjemahkan dan disusun oleh Hasan Sutanto, M.Th., Perjanjian Baru 

Interlinear Yunani-Indonesia dan Konkordansi Perjanjian Baru (PBIK) Jilid II. (Jakarta : 

Lembaga Alkitab Indonesia, 2004), 578. 



23 
 

τῷ =  definite article dative masculine singular101 from ὁ  

ἀδελφῷ = noun dative masculine singular102 from ἀδελφός artinya saudara,  

                                                                                                                       

tetangga.103 

 αὐτοῦ =  pronoun personal genitive masculine singular104 from αὐτός 

artinya –nya.105  

εἰκῇ = adverb106 from εἰκῇ artinya tanpa sebab, tanpa alasan, dengan sia-

sia.107 

ἔνοχος = adjective nominative masculine singular no degree108 from ἔνοχος 

artinya    

              bersalah, dapat dikenakan (sanksi), dapat dituntut109  

ἔσται = dia akan adalah untuk dirinya sendiri 

                                                           
101 Harold K. Moulton, The Analytical Greek Lexicon Revised.(Grand Rapids, 

Michigan : The Zondervan Corporation, 1978),  383.  
102 Ibid. 6. 
103 ____, diterjemahkan dan disusun oleh Hasan Sutanto, M.Th., Perjanjian Baru 

Interlinear Yunani-Indonesia dan Konkordansi Perjanjian Baru (PBIK) Jilid II. (Jakarta : 

Lembaga Alkitab Indonesia, 2004), 18. 
104 Harold K. Moulton, The Analytical Greek Lexicon Revised.(Grand Rapids, 

Michigan : The Zondervan Corporation, 1978),  56.  
105____, diterjemahkan dan disusun oleh Hasan Sutanto, M.Th., Perjanjian Baru 

Interlinear Yunani-Indonesia dan Konkordansi Perjanjian Baru (PBIK) Jilid II. (Jakarta : 

Lembaga Alkitab Indonesia, 2004), 129.  
106 Harold K. Moulton, The Analytical Greek Lexicon Revised.(Grand Rapids, 

Michigan : The Zondervan Corporation, 1978),  108. 
107 ____, diterjemahkan dan disusun oleh Hasan Sutanto, M.Th., Perjanjian Baru 

Interlinear Yunani-Indonesia dan Konkordansi Perjanjian Baru (PBIK) Jilid II. (Jakarta : 

Lembaga Alkitab Indonesia, 2004), 243. 
108 Harold K. Moulton, The Analytical Greek Lexicon Revised.(Grand Rapids, 

Michigan : The Zondervan Corporation, 1978), 131. 
109 ____, diterjemahkan dan disusun oleh Hasan Sutanto, M.Th., Perjanjian Baru 

Interlinear Yunani-Indonesia dan Konkordansi Perjanjian Baru (PBIK) Jilid II. (Jakarta : 

Lembaga Alkitab Indonesia, 2004), 282. 
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         = verb indicative future middle deponent 3rd person singular110  from 

εἰμί  

           artinya saya adalah.111 

τῇ =  definite article dative feminine singular112 from ὁ  

κρίσει = noun dative feminine singular113 from κρίσις  artinya penghakiman,  

                                                                                                    pengadilan.114 

ὃς = pronoun relative nominative masculine singular115 from ὅς artinya yang, 

apa.116  

δe =  idem dengan di atas. 

ἂν = particle or disj part other117 from ἄν artinya tentu, pun, saja.118(sebagai  

                                                              penekanan dari kalimat, bentuk  

subjunctive) 

εἴπῃ = dia telah (sungguh-sungguh) berkata 

                                                           
110 Harold K. Moulton, The Analytical Greek Lexicon Revised.(Grand Rapids, 

Michigan : The Zondervan Corporation, 1978),  156. 

 
111 ____, diterjemahkan dan disusun oleh Hasan Sutanto, M.Th., Perjanjian Baru 

Interlinear Yunani-Indonesia dan Konkordansi Perjanjian Baru (PBIK) Jilid II. (Jakarta : 

Lembaga Alkitab Indonesia, 2004), 244. 
112 Harold K. Moulton, The Analytical Greek Lexicon Revised.(Grand Rapids, 

Michigan : The Zondervan Corporation, 1978),  375. 
113 Ibid., 223. 
114____, diterjemahkan dan disusun oleh Hasan Sutanto, M.Th., Perjanjian Baru 

Interlinear Yunani-Indonesia dan Konkordansi Perjanjian Baru (PBIK) Jilid II. (Jakarta : 

Lembaga Alkitab Indonesia, 2004), 464.  
115 Harold K. Moulton, The Analytical Greek Lexicon Revised.(Grand Rapids, 

Michigan : The Zondervan Corporation, 1978),  293. 
116 ____, diterjemahkan dan disusun oleh Hasan Sutanto, M.Th., Perjanjian Baru 

Interlinear Yunani-Indonesia dan Konkordansi Perjanjian Baru (PBIK) Jilid II. (Jakarta : 

Lembaga Alkitab Indonesia, 2004), 581. 
117 Harold K. Moulton, The Analytical Greek Lexicon Revised.(Grand Rapids, 

Michigan : The Zondervan Corporation, 1978), 19. 
118 ____, diterjemahkan dan disusun oleh Hasan Sutanto, M.Th., Perjanjian Baru 

Interlinear Yunani-Indonesia dan Konkordansi Perjanjian Baru (PBIK) Jilid II. (Jakarta : 

Lembaga Alkitab Indonesia, 2004), 58.  
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        = verb subjunctive aorist active 3rd person singular119 from λέγω 

artinya saya  

            berkata.120 

 τῷ = idem dengan di atas.  

ἀδελφῷ = idem dengan di atas.  

αὐτοῦ = idem dengan di atas.  

Ῥακά = indeclinable form Aramaic word121 from ῥακά  artinya tolol, bodoh, 

otak  

             kosong.122 

ἔνοχος = idem dengan di atas.  

ἔσται = idem dengan di atas.  

τῷ = idem dengan di atas.  

συνεδρίῳ = noun dative neuter singular123 from συνέδριον  artinya 

Sanhedrin,  

                                                                                                      Mahkamah 

Agama.124 

ὃς = idem dengan di atas.  

δe = idem dengan di atas. 

ἂν = idem dengan di atas.  

εἴπῃ = idem dengan di atas.  

                                                           
119 Harold K. Moulton, The Analytical Greek Lexicon Revised.(Grand Rapids, 

Michigan : The Zondervan Corporation, 1978),  118.  
120 ____, diterjemahkan dan disusun oleh Hasan Sutanto, M.Th., Perjanjian Baru 

Interlinear Yunani-Indonesia dan Konkordansi Perjanjian Baru (PBIK) Jilid II. (Jakarta : 

Lembaga Alkitab Indonesia, 2004),  482. 
121 Harold K. Moulton, The Analytical Greek Lexicon Revised.(Grand Rapids, 

Michigan : The Zondervan Corporation, 1978),  358. 
122 ____, diterjemahkan dan disusun oleh Hasan Sutanto, M.Th., Perjanjian Baru 

Interlinear Yunani-Indonesia dan Konkordansi Perjanjian Baru (PBIK) Jilid II. (Jakarta : 

Lembaga Alkitab Indonesia, 2004),  692. 
123 Harold K. Moulton, The Analytical Greek Lexicon Revised.(Grand Rapids, 

Michigan : The Zondervan Corporation, 1978),  387. 
124 ____, diterjemahkan dan disusun oleh Hasan Sutanto, M.Th., Perjanjian Baru 

Interlinear Yunani-Indonesia dan Konkordansi Perjanjian Baru (PBIK) Jilid II. (Jakarta : 

Lembaga Alkitab Indonesia, 2004), 733. 
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Μωρέ = adjective vocative masculine singular no degree125 from μωρός 

artinya bodoh  

            tolol.126 

 ἔνοχος = idem dengan di atas.  

ἔσται = idem dengan di atas.  

εἰς = preposition127 from εἰς artinya ke dalam, kepada, di dalam.128 

τὴν =  definite article accusative feminine singular129 from ὁ  

γέενναν = noun accusative feminine singular130 from γέεννα artinya 

Gehenna, neraka.131  

τοῦ = definite article genitive neuter singular132 from ὁ  

πυρός = noun genitive neuter singular 133from πῦρ artinya api134 

 

Terjemahannya : 

                                                           
125 Harold K. Moulton, The Analytical Greek Lexicon Revised.(Grand Rapids, 

Michigan : The Zondervan Corporation, 1978),  274. 
126 ____, diterjemahkan dan disusun oleh Hasan Sutanto, M.Th., Perjanjian Baru 

Interlinear Yunani-Indonesia dan Konkordansi Perjanjian Baru (PBIK) Jilid II. (Jakarta : 

Lembaga Alkitab Indonesia, 2004),  529. 
127 Harold K. Moulton, The Analytical Greek Lexicon Revised.(Grand Rapids, 

Michigan : The Zondervan Corporation, 1978),  119. 
128 ____, diterjemahkan dan disusun oleh Hasan Sutanto, M.Th., Perjanjian Baru 

Interlinear Yunani-Indonesia dan Konkordansi Perjanjian Baru (PBIK) Jilid II. (Jakarta : 

Lembaga Alkitab Indonesia, 2004),  246-247. 
129 Harold K. Moulton, The Analytical Greek Lexicon Revised.(Grand Rapids, 

Michigan : The Zondervan Corporation, 1978),  403. 
130 Ibid.  76. 
131 ____, diterjemahkan dan disusun oleh Hasan Sutanto, M.Th., Perjanjian Baru 

Interlinear Yunani-Indonesia dan Konkordansi Perjanjian Baru (PBIK) Jilid II. (Jakarta : 

Lembaga Alkitab Indonesia, 2004),  162. 
132 Harold K. Moulton, The Analytical Greek Lexicon Revised.(Grand Rapids, 

Michigan : The Zondervan Corporation, 1978),  281. 
133 Ibid. 357. 
134 ____, diterjemahkan dan disusun oleh Hasan Sutanto, M.Th., Perjanjian Baru 

Interlinear Yunani-Indonesia dan Konkordansi Perjanjian Baru (PBIK) Jilid II. (Jakarta : 

Lembaga Alkitab Indonesia, 2004), 689-690. 
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Tetapi aku (sungguh2) berkata kepadamu bahwa barangsiapa ketika 

(bersamaan) membuat dirinya sendiri marah kepada saudara (laki-

laki)nya tanpa alasan dapat dituntut yang dia akan adalah untuk 

dirinya sendiri di pengadilan (atau dia akan di adili); dan dia yang 

telah (sungguh-sungguh) berkata kepada saudara (laki-laki)nya 

,“Bodoh “ tentu dapat dituntut, dia akan adalah untuk dirinya sendiri 

di Sanhedrin (Mahkamah Agama); dan dia yang telah (sungguh-

sungguh) berkata, “Tolol” tentu dapat dituntut dia akan adalah untuk 

dirinya sendiri ke dalam api neraka (penghakiman terakhir). 

Leksikal : 

Adapun pemilihan kata untuk leksikal atau menentukan konteks 

dalam kalimat, adalah sebagai berikut :  

Pertama, kata λέγω yang artinya saya berkata, dimana kata ini terulis 

sebanyak  2354 kali dalam Perjanjian Baru, dimana terbagi dalambentuk kata 

λέγω sebanyak 1332 kali dan kata ei\pon sebanyak  1022 kali yang mana, kata 

ini memiliki yang idenya dan dalam bentuk tense yang berbeda yaitu bentuk 

aorist.135  Kata memiliki arti dasar yaitu mengeluarkan, memetik panen, 

terutama dalam hal perkataan, berkata, menegaskan atau menyatakan, apa 

yang disampaikan sebenarnya.136 

Kedua, kata ὀργιζw yang artinya saya marah, ditulis sebanyak delapan 

kali dalam Perjanjian Baru.137  Kata ini bisa diartikan juga menggusarkan, 

membangkitkan marah dan menghasut. Dipakai dalam bentuk perseorangan, 

dalam Mat. 5:22; 18:34; 22:7; Luk. 14:21; 15:28 dan Ef. 4:26 (dimana 

menunjuk dari kemarahan dari dirimu sendiri); dari bangsa-bangsa, Wah. 

11:18; Setan sebagai naga, Wah. 12:17.138  

                                                           
135 Ibid., 482-483. 
136 W.E. Vine., The Expanded Vine’s Expository Dictionary a New Testament 

Words. (Minneapolis, Minnesota 55438 : Bethany House Publishers, 1984), 995.  
137 ____, diterjemahkan dan disusun oleh Hasan Sutanto, M.Th., Perjanjian Baru 

Interlinear Yunani-Indonesia dan Konkordansi Perjanjian Baru (PBIK) Jilid II. (Jakarta : 

Lembaga Alkitab Indonesia, 2004), 578. 
138 W.E. Vine., The Expanded Vine’s Expository Dictionary a New Testament 

Words. (Minneapolis, Minnesota 55438 : Bethany House Publishers, 1984), 48. 
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Ketiga, kata eijmi yang artinya saya adalah, kata ini ditulis sebanyak 

2461 kali dalam Perjanjian Baru.139 Kata ini dapat berarti eksistensi atau 

keberadaan (seperti keberadaan Allah), selain itu dapat diartikan ada, 

keberadaan hidup yang sementara, tinggal, fenomena kejadian, waktu, 

kehadiran, kemungkinan.140 

Keempat, kata εἰκῇ artinya tanpa sebab, tanpa alasan, dengan sia-sia; 

kata ini ditulis sebanyak enam kali dalam Perjanjian Baru.141 Kata ini juga 

berarti dengan sia-sia (Gal. 3:4; 4:11), tanpa tujuan (Rom. 13:4),  tanpa 

pertimbangan (1 Kor. 15:2).142 

Kelima,kata  ῥακά  artinya tolol, bodoh, otak  kosong, orang bodoh, 

ditulis hanya satu kali.143 Kata ini sebenarnya adalah berasal dari bahasa 

Aramaik yanmg terdapat pada Talmud, kata ini juga mengandung arti 

kosong.144 

Keenam, kata μωρός artinya bodoh, tolol, yang memberontak, tertulis 

sebanyak 12 kali dalam Perjanjian Baru.145  Kata ini dapat berarti menunjuk 

                                                           
139 ____, diterjemahkan dan disusun oleh Hasan Sutanto, M.Th., Perjanjian Baru 

Interlinear Yunani-Indonesia dan Konkordansi Perjanjian Baru (PBIK) Jilid II. (Jakarta : 

Lembaga Alkitab Indonesia, 2004), 244. 
140 William F. Arndt and F. Wilbur Gingrich. A Greek-English Lexicon Of The New 

Testament and Other Early Christian Literatur. (Chicago, USA : The University Of 

Chicago Press, 1979), 222-224. 
141 ____, diterjemahkan dan disusun oleh Hasan Sutanto, M.Th., Perjanjian Baru 

Interlinear Yunani-Indonesia dan Konkordansi Perjanjian Baru (PBIK) Jilid II. (Jakarta : 

Lembaga Alkitab Indonesia, 2004), 243. 
142 William F. Arndt and F. Wilbur Gingrich. A Greek-English Lexicon Of The New 

Testament and Other Early Christian Literatur. (Chicago, USA : The University Of 

Chicago Press, 1979),  221-222. 
143 ____, diterjemahkan dan disusun oleh Hasan Sutanto, M.Th., Perjanjian Baru 

Interlinear Yunani-Indonesia dan Konkordansi Perjanjian Baru (PBIK) Jilid II. (Jakarta : 

Lembaga Alkitab Indonesia, 2004), 692. 
144 William F. Arndt and F. Wilbur Gingrich. A Greek-English Lexicon Of The New 

Testament and Other Early Christian Literatur. (Chicago, USA : The University Of 

Chicago Press, 1979), 733-734. 
145 ____, diterjemahkan dan disusun oleh Hasan Sutanto, M.Th., Perjanjian Baru 

Interlinear Yunani-Indonesia dan Konkordansi Perjanjian Baru (PBIK) Jilid II. (Jakarta : 

Lembaga Alkitab Indonesia, 2004), 529. 
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pada personalnya atau orang bodoh atau tolol, selain itu dapat menunjuk 

kepada sesuatu, contoh dewa-dewa yang bodoh.146  

 

 

 

Menurut Novum Testamentum Graece (Nestle-Aland edisi ke-27) 
ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ ὀργιζόμενος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ (?????) ἔνοχος ἔσται τῇ 

κρίσει· ὃς δ᾽ ἂν εἴπῃ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ· ῥακά, ἔνοχος ἔσται τῷ συνεδρίῳ· ὃς δ᾽ ἂν 

εἴπῃ· μωρέ, ἔνοχος ἔσται εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός. (Mat 5:22 BNT) 

Parshing :  

Sama penjelasannya dengan Teks Byzantium, kecuali kata ‘eikee’ 

( ) yang tidak ada pada teks Novum Testamentum Graece (Nestle-

Aland edisi ke-27). Dan terjemahannya sama dengan Teks Byzantium, hanya 

tidak ada kata “tanpa alasan”. 

Leksikal : 

Sama penjelasannya dengan Teks Byzantium, kecuali kata ‘eikee’ 

( ) yang tidak ada pada teks Novum Testamentum Graece (Nestle-

Aland edisi ke-27). 

                                                           
146 William F. Arndt and F. Wilbur Gingrich. A Greek-English Lexicon Of The New 

Testament and Other Early Christian Literatur. (Chicago, USA : The University Of 

Chicago Press, 1979), 531. 
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Diagram ayat147 : 

 
 

 

Komparasi kedua naskah tentang kata   pada kata ‘marah’ 
Dengan mengomparasi kedua naskah tersebut, berarti dimulainya 

membaca kritik teks yang ada pada masing-masing naskah.  

Sebelum mengomparasi kedua naskah, perlu diketahui definisi istilah yang 

dipakai dalam kritik teks, yaitu sebagai berikut148 : 

Kodeks = buku 

Papirus = lembaran dari daun papirus yang dipakai untuk ditulisi. 

Perkamen = lembaran dari kulit binatang, dipakai kurang lebih 200 era 

keKristenan. 

Uncial atau Majuscula = tulisan dalam huruf Kapital (huruf besar) 

Fragmen = bagian kecil dari naskah papirus 

                                                           
147 ___,  Bible Works 8, Leedy Diagram Mat. 5:22. (Norfolk VA : BibleWorks, 

LLC,  Copyright © 1992-2008). 
148 Merril C. Tenney, The Zodervan Pictorial Encyclopedia of The Bible, Volume 5, 

Q-Z. (Grand Rapids, Michigan : Zondervan Publishing House, 1975), 698-703.  
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ùmi /n

o[t i

e;stai e;nocoj

(X) e;stai e;nocoj

(X) e;stai e;nocoj

dV

dV

ò ovrgi zo,menoj

pa/j th/| kr i ,sei

tw/| avdel f w/|

o[j ei ;ph|

ei vj th.n ge,ennan

o[j ei ;ph|

tw/| sunedr i ,w|

auvtou/

a;n

tou/puro,j

a;n tw/| avdel f w/|

mwre,

auvtou/

r àka,
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Minuskul = tulisan dalam huruf kecil, penulisan dengan huruf kecil mulai 

dipakai  

                    sekitar tahun 835 M. 

Leksionari = Sebuah buku dari bacaan kitab suci, untuk ibadah. 

 Pada Teks Byzantium pada Matius 5:22 pada kata ‘eikee’ (eikh), 

adalah sebagai berikut : 

 Í*B vs Ï149  

Penjelasan : 

             Menandakan penghilangan kata sebelumnya yang ditempatkan.150 

          Í dari uncial kodeks Sinaitikus dari abad ke-4 (Perjanjian Baru).151 

              Kata ini menurut kodeks Sinaitikus (Q(Quires)74-F(Fragment)2v-

C4L4I)152,  

              bahwa sebenarnya kata eikh  tidak ada dalam naskah ini, hanya 

penambahan. 

                                                           
149 ___, Edited by Zane C. Hodges and Arthur L. Farstad, The Greek New 

Testament According to the Majority Text. (Nashville, USA : Thomas Nelson Publishers, 

1985), 12. 

 
150 Ibid. xiii. 

 
151 ___, Edited by Zane C. Hodges and Arthur L. Farstad, The Greek New Testament 

According to the Majority Text. (Nashville, USA : Thomas Nelson Publishers, 1985), xvii. 

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

hendrickson Publisher and The British Library, 2010), 103-104. 
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*  Menandakan sebuah variasi bacaan pada kata sebelumnya yang    

    ditempatkan.154                                                         

B dari kodeks Vatikanus dari abad ke-4155. (Matius 5:22) 

     Kata  tidak ada  dalam naskah ini. 

 
Gambar 2156  

Ï = Teks Mayoritas, termasuk di dalamnya teks Byzantium koine,  

         menunjukkan pembacaan yang didukung oleh semua naskah-

naskah  

                                                           
154___, Edited by Zane C. Hodges and Arthur L. Farstad, The Greek New Testament 

According to the Majority Text. (Nashville, USA : Thomas Nelson Publishers, 1985), xiv.  

 
155 Ibid. xvi 
156 ___, Diathekee Novum Testamentum  with Vaticanus Codex. (Stuttgart : Deutsche 

Bibelgesellschaft, 1995),  16. 
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         mayoritas.157  

Sedangkan pada Teks Novum Testamentum Graece (Nestle Aland 

edisi ke-27) untuk Matius 5:22 adalah sebagai berikut158 : 

eikh  Í  D  L W Q 0233 Ë1.13 33 å it sy co; Irlat  Ormss Cyp  Cyr ¦ txt  î64 

Í* B  

1424mg pc aur  vg  ; Or  Hiermss    

Penjelasan : 

  = tanda ini menunjukkan lokasi dimana satu atau lebih 

kata, terkadang  

                         pada semua ayat, ada penambahan/sisipan secara sengaja dari 

para  

                         saksi. (hal.52) 

Í = lihat kodeks Sinaiticus. (pada penjelasan teks Byzantium) 

D = kodeks Bezae dari abad ke-6, yang memuat Injil-Injil. 

L = kodeks Regius dari abad ke-8, yang memuat Injil-Injil. 

W = kodeks Washingtonius dari abad ke-9, yang memuat Injil-Injil. 

Q = kodeks Koredethianus berasal dari Georgia, Uni sovyet, dari abad 

ke-7- 

       10, yang memuat Injil-Injil. 

0233 = nomor naskah dengan tulisan bentuk uncial di atas kertas yang telah  

            digunakan kembali (bekas) yang berisi Injil-Injil , berasal dari abad 

ke- 

            8, termasuk kategori III . 

Ë1.13 = minuskul yang berisi Injil-Injil, Kisah para rasul, tulisan para rasul 

dan  

         tulisan Paulus. 

         Ë1 = diperkirakan dari abad ke-12-18 (termasuk naskah momor 1,118,  

                131, 209, 1582), kodeks  Kaesarea, termasuk kategori V. 

                                                           
157 ___, Edited by Zane C. Hodges and Arthur L. Farstad, The Greek New Testament 

According to the Majority Text. (Nashville, USA : Thomas Nelson Publishers, 1985), xix. 

 
158 ___, Edited by Eberhard Aland  and Erwin Nestle, Novum Testamentum Graece. 

(Stuttgart : Deutsche Bibelgesellschaft, 1995), 10. 
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            Ë  13 = diperkirakan dari abad ke-11-15 (termasuk naskah nomor 

13,69,124,  

                174, 230, 346, 543, 788, 826, 828, 983, 1689), kodeks Kaesarea,  

                termasuk kategori III. 

33 = nomor naskah bentuk minuskul berisi Injil-Injil, Kisah Para rasul, 

tulisan  

        rasul-rasul dan tulisan Paulus, dari kodeks Alexandinus, termasuk 

dalam  

        kategori I dan II (Injil). 

å = menunjukkan pembacaan-pembacaan yang dibantu oleh semua naskah- 

        naskah mayoritas. 

it (Itala) = mewakili dari semua atau naskah-naskah mayoritas Latin kuno  

                 sebagai sebuah kelompok. (65) 

sy = semua versi Syria masih ada untuk para saksi ke bahasa Yunani dengan  

        tanda baca, Tanda kurung pada versi Syria yang mana hanya ada 

sedikit  

        perbedaan.(hal 68) 

co = semua versi Koptik masih ada untuk para saksi keterangan pembacaan  

        dalam bahasa Yunani.  Idem 

 ;  = sebuah pemunculan dua jalur yang menandai sebuah varian dilihat dari  

        tanda bacanya. 

Irlat  = Ireneaus, yang menulis dalam bahasa Latin kuno, sekitar tahun 395 

M. 

Ormss = Origen, yang menulis dalam bahasa Yunani. Origen lahir tahun 184 

M  

            dan  meninggal sekitar tahun 254 , ia ayahnya Leonidas dan  

             dihukum mati ditahun ke-10 pemerintahan  Severus. Ia menulis  

             tentang  tafsiran injil Matius sebanyak 21 buku. Kodeks yang sering  

            digunakan oleh Origen adalah kodeks Kaesarea, walaupun ada 

sedikit  

            dari kodeks Sinaitikus. Terutama pada naskah nomor 1739 (isinya  

            tentang Kisah Para rasul , tulisan rasul-rasul dan tulisan Paulus)  dan  

            î46 (isinya tentang surat-surat rasul Paulus). Dapat dikatakan ia 

sangat  
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            mendukung melalui tulisan-tulisannya. 

Cyp = Cyprian, yang menulis dalam bahasa Latin. Nama lengkapnya 

Tascius  

           Caecilius Cyprianus, yang lahir  diperkirakan sekitar abad ke-3 di  

           Kartago. Ia sangat mengagumi Tertulianus.  Ia banyak menulis surat- 

           surat tentang gereja. Karya-karnya juga ditulis dalam bahasa Afrika  

           Latin kuno. Ia memutuskan untuk lebih dekat dengan naskah  k 

(naskah  

          dari bahasa Latin dari kodeks Bobiensis, tentang Injil-Injil dari abad 

ke- 

          3/4, dari Afrika Utara,  

          termasuk kategori III) dan h (naskah dari bahasa latin dari kodeks  

          Floriacensis  tentang surat-surat rasul Paulus dari abad ke-3/4, dari  

          Afrika Utara, termasuk kategori III). 

Cyr = Cyrilius dari Aleksandria, yang lahir sekitar abad ke-3. Ia banyak  

          mengenal kodeks Alexandia. Pemahamannya banyak dipengaruhi 

oleh  

           paham filsuf  Plato.  Ia seorang apologet.  Pada akhir hayatnya, ia 

lebih  

           banyak respek dalam tulisannya dengan kodeks Aleksandria, 

walaupun  

           sering juga mengutip dari kodeks Byzantium.    

¦ = altenatif  bacaan yang masing-masing memiliki satu variasi naskah.  

     Naskah-naskah ini diterima bersama-sama yang terdiri atas kelompok 

dari  

     naskah-naskah atau satu kelompok varian.  

        txt = tanda ini (textus/teks) menunjukkan daftar saksi-saksi yang 

mendukung  

                 teks dari edisi tersebut. Hal ini selalu terjadi pada akhir anggota 

dari  

                 sebuah kelompok dari naskah-naskah atau bagian dari varian-

varian. 

       î64 = papirus nomor 64, tentang Injil Matius, dari sekitar tahun 200 M, 

termasuk  
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                 kategori I, menurut Nestle-Aland, papirus ini sama dengan   î67 , 

dimana  

                 î64 dipublikasikan tahun 1953 dan î67 dipublikasikan tahun 1962. 

Bahkan  

                 Tommy Wasserman berpendapat bahwa keduanya di dasarkan  

atas î4 .   

                 Dalam naskah ini kata eikee (eikh)  tidak ada/tidak tertulis, 

diperkirakan  

                 kata tersebut  ditambahkan.159 

         Í = kodeks Sinaitikus, diperkirakan dari abad ke-4. Penjelasannya 

sama dengan  

                 yang ada di teks Byzantium, bahwa ada penambahan kata eikee 

(eikh). 

      * = menujukkan naskah asli ketika dibuat sebuah koreksi. 

      B = kodeks Vatikanus, diperkirakan  dari abad ke-4. Penjelasannya sama  

                  dengan yang ada di teks Byzantium, bahwa tidak ada kata eikee 

(eikh). 

   1424 = penomoran pada minuskul (tulisan dalam huruf kecil), berisi Injil-

Injil,  

                  tafsiran, Kisah Para rasul, tulisan rasul-rasul dan tulisan Paulus,  

                  diperkirakan dari abad ke-9/10, dari kodeks Kaesarea, termasuk 

kategori  

                   V. 

      mg = margine. Menunjukkan catatan pinggir/tepi tanpa ada yang 

ditunjukkan  

                 sebagai koreksi atau alternatif  bacaan/naskah.  

         pc = pauci. Naskah kecil/sedikit, yang lain dari apa yang sudah 

dijelaskan (dari  

                 yang sudah ada) untuk dipakai atau digunakan sebagai 

bacaan/naskah,  

                                                           
159 Kenneth L.  Baker. Accuracy Defined and ilustrated : An NI Translator Anwers 

Your Questions. (NIV Translation & Resource Center International Bible Society, 1995), 

32-33. 
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                 yangmana berbeda dengan teks mayoritas. 

       aur  = merupakan simbol dari kodeks Aureus yang berisi Injil-Injil, 

diperkirakan  

                  dari abad ke-7, menggunakan bahasa Italia  (terjemahan) yang 

berasal dari  

                  bahasa Latin kuno (Vulgata), termasuk kategori III. 

        vg  = Vulgata. Adalah Alkitab berbahasa Latin yang diterjemahkan dari 

bahasa  

                 Yunani oleh Jerome, kebanyakan datanya dari kodeks barat 

(western) yaitu  

                 Aleksandria dan sedikit dari Byzantium, diperkirakan dari abad 

ke-4/5.  

                 Merupakan edisi tersendiri, dengan memiliki tanda-tanda/aturan 

baca  

                 tersendiri. 

            ; = idem dengan keterangan di atas. 

        Or  = Origen. Idem dengan di atas keterangannya. 

 Hiermss  = Hieronymus atau Jerome. Dia yang menerjemahkan  Alkitab 

bahasa  

                 Yunani ke bahasa Latin sebagai revisi dari yang sudah ada, atas 

perintah  

                 Paus dari Damaskus, sekitar tahun 382 M. Ia lahir diperkirakan 

tahun 35 M  

                  di Dalmatia dengan nama  Sophronius Eusebius Hieronymous.     

                  Penerjemahan yang dilakukan mayoritas dengan memakai 

kodeks  

                  Aleksandria dan diambil sedikit dari kodeks Byzantium. Ia 

sering  

                  memakai Vulgata sebagai dasar tafsirannya. Ia meninggal tahun 

420 M. 

Dari penjelasan di atas cukup membuat kita agak bingung, dengan 

naskah-naskah yang ada.  Tetapi ada perbedaan yang hakiki antara naskah 

Byzantium dan Novum Testamentum Graece (Nestle-Aland), khususnya 

dalam penyampaian dan teologi doktrinal dalam iman Kristen. Terutama 
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dalam naskah-naskah itu sendiri, maupun pada saat penerjemahan dari 

naskah-naskah tersebut ke bahasa-bahasa yang lain.  Oleh sebab itu, 

muncullah para pembela di antara dua naskah Alkitab ini. Di kalangan gereja 

dan seminari Injili Konservatif membela dan menggunakan dari naskah 

Byzantium yang dikenal dengan Textus Receptus dan sementara itu di 

kalangan gereja dan seminari liberalisme dan bahkan Injili banyak 

menggunakan naskah yang diperkenalkan oleh Nestle-Aland, yang juga 

dikenal dengan Critical Text. Perdebatan dua kubu ini akhirnya melahirkan 

semangat studi teks untuk menentukan Alkitab bahasa Yunani mana yang 

berotoritas atau yang dipelihara Tuhan dan superioritas. 

Tetapi untuk mengetahui lebih jelas, perlu diketahui bagaimana asal 

usul dari penemuan naskah-naskah tersebut,  yaitu naskah Byzantium dan 

Novum Testamentum Graece yang diperkenalkan oleh Nestle-Aland. 

Naskah Byzantium dalah naskah yang turun temurun diwarisi oleh 

kelompok gereja-gereja Orthodoks, naskah ini tidak diketahui kapan 

penulisannya, hanya diperkirakan sekitar  abad pertama. Walaupun banyak 

tuduhan, bahwa naskah ini sudah mengalami perubahan, dalam artian 

ditambah maupun dikurangi guna kepentingan liturgi maupun yang lain. 

Tetapi naskah ini, setelah diteliti, tidak mengalami perubahan yang berarti, 

seperti apa yang dituduhkan selama ini. 

Awal mulanya adalah Desiderius Erasmus yang menerbitkan Alkitab 

Perjanjian Baru bahasa Yunani yang diambil dari codex Byzantium yang 

kemudian beberapa kali diterbitkan ulang baik oleh Erasmus maupun 

Stephanus, Beza dan Abraham Bonaventure Elzevir. Alkitab ini diterima dan 

digunakan secara umum oleh gereja di seluruh dunia. Oleh sebab itu, Alkitab 

ini menjadi “Textum ergo habes, nunc ab omnibus receptum…” atau dapat 

dikatakan teks yang diterbitkan Elzevir menjadi dikenal di seluruh daratan 

Eropa dengan sebutan Textus Receptus atau Received Text.” Pada tahun 1611, 

kitab ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, King James Version atau 

yang juga terkenal dengan nama Authorized Version/AV 1611. 

Sedangkan sejarah penemuan naskah yang diperkenalkan oleh Nestle-

Aland yang tidak lain adalah gabungan antara kodeks Sinaitikus dan kodeks 

Vatikanus serta sedikit dari kodeks Byzantium.  Nestle-Aland ini adalah 

kelompok liberal yang juga gigih untuk meneliti naskah-naskah kuno. Naskah 
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ini pada saat ditemukan  pada kondisi tidak terawat dengan baik. Sehingga 

waktu ditemukan, kondisi naskah pada kondisi rusak, sehingga perlu 

rekonstruksi ulang untuk menatanya.  Dari penemuan ini, diperkirakan 

banyak ayat-ayat yang hilang dan lain sebagainya. Oleh Nestle-Aland 

direkonstruksi menurut  data yang ada pada mereka dan menurut apa yang  

mereka anggap benar. Tetapi Nestle-Aland juga membuat aparatus dalam 

pengertian kritik teks pada Novum testamentum Graece tersebut. Yang mana 

tujuannya supaya dapat diketahui perbedaannya, sehingga dapat disimpulkan 

dan ditafsirkan dengan baik. Tetapi tentu saja, sesuai dengan aturan yang 

mereka buat. 

Selain itu, gereja-gereja Orthodoks menolak naskah tersebut, karena 

mereka memiliki alasan bahwa naskah tersebut dihasilkan oleh kelompok 

bidat Adoptionist (salah satu dari bentuk Gnostik) sebelum abad ke-2 M.  

Nestle-Aland sendiri termasuk rekan Wesscott-Hort yang dikenal 

dengan bapak Liberal (yang tidak percaya bahwa Alkitab adalah Firman 

Allah, tetapi berisi Firman Allah). Jika mau menyelidiki lebih lanjut, banyak 

dari naskah-naskah yang mereka publikasikan merupakan produk rekayasa 

yang mereka buat. Salah satunya pericope de Adultera, dari naskah yang ada 

dihapus oleh mereka. 

Sehingga dari ulasan di atas dapat dengan jelas menunjukkan bahwa 

kodeks/ teks Byzantium  adalah teks yang tidak berubah dan tidak ada 

penambahan atau pengurangan.  Hal ini menunjukkan bagaimana Allah 

menjaga Firman-Nya yang tidak berubah dari dulu sekarang dan selama-

lamanya. 
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BAB IV 

KESIMPULAN 

 

 

1. Naskah Byzantium 

Bahwa naskah Byzantium adalah naskah yang dapat dipercaya, dalam 

arti cukup dapat dipertanggungjawabkan isinya, dimana walaupun 

ada perbedaan-perbedaan kata  dengan naskah-naskah yang lain 

bukanlah merupakan hal yang signifikan. Banyak tuduhan-tuduhan 

yang diarahkan pada naskah ini, dapat di tangkis oleh keberadaan 

naskah ini sendiri. Karena itu, penulis bersyukur bahwa Allah 

menjaga naskah ini tetap ada sepanjang jaman, sebagai salah satu 

indikator bagi naskah-naskah yang lain, 

2. Novum Testamentum Graece (Nestle-Aland edisi ke-27) 

Bahwa  naskah yang dipopulerkan okeh Nestle-Aland ini, juga cukup 

berarti dan memberikan warna bagi para teolog dalam membantu 

mengeksegesis. Sehingga Novum Testamentum Graece oleh Nestle-

Aland, tetap bisa digunakan sebagai penunjang keilmuan dan 

penelitian bagi para teolog masa depan, dapat dikatakan menjadi salah 

satu acuan untuk belajar. 

3. Kata eik (eikee) pada naskah Byzantium sangat memberi 

penekanan dari Matius 5:22, sehingga pembaca lebih mengerti 

konteks maupun pemaknaan yang sesungguhnya dan dapat dilakukan 

dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu supaya setiap orang tidak mudah 

marah tanpa alasan, sehingga tidak menimbulkan dampak atau hal-hal 

yang tidak diinginkan atau merugikan bagi dirinya sendiri 

4. Dua naskah ini merupakan naskah besar, yang memiliki kelebihan dan 

kekurangan. Walaupun demikian, bukan berarti menghilangkan salah 

satu, kemudian memunculkan yang lain. Melainkan sebaiknya kedua 

dipergunakan dengan sebaik-baiknya bersama-sama, guna studi 

keilmuan bidang teologia, sehingga dapat saling melengkapi satu 

sama lain. Dan dapat memperoleh hasil yang maksimal dari studi 

eksegesis tersebut. Hal ini dapat memperkaya wawasan dan 
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pengembangan keilmuan dalam mengeksegesis ayat-ayat dalam 

Alkitab sesuai bahasa aslinya. 
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