
Teks PB Yunani yang digunakan  
oleh Albata 

oleh Phil Fields 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bagian terakhir dari 2Petrus dan permulaan 
1Yohanes dalam Kodeks Aleksandrinus  

(dari abad ke-5),  
salah satu teks terpenting dalam  

Golongan Teks Bizantium 
 

 
 

 
Mohon pembaca maklumi bahwa artikel ini masih belum  

dalam bentuk final. Saya mohon pembaca memberi masukan 
dan usulan lewat formulir yang ada di halaman ini di situs Albata. 

 
Dalam artikel ini penulis menggunakan beberapa istilah dengan definisi khusus sebagai 
berikut: 

● naskah (kuno PB): adalah media fisiknya atau bahan buku yang mengandung tulisan 
kitab PB yang dibuat pada abad ke-2 Masehi sampai dengan abad ke-13 Masehi. Pada 
zaman itu buku sering dibuat dari bahan papirus (diolah dari daun papirus) dan velum 
(diolah dari kulit binatang). Dalam bahasa Inggris naskah seperti ini sering disebut 
manuscript, dan dalam artikel ini saya juga menyebut naskah sebagai salinan kuno. 
Tulisan aslinya yang dibuat langsung oleh para penulis PB sudah tidak ada lagi. Lebih 
dari 6000 naskah bahasa Yunani masih ada dan sudah dianggap sebagai teks sumber 
Perjanjian Baru. Dalam angka 6000 itu terdapat naskah berbentuk buku yang 
mengandung semua atau banyak kitab dari PB, dan ada naskah yang hanya 
mengandung satu kitab, bahkan hanya beberapa ayat dari salah satu kitab.  

● teks: adalah pesan dalam bahasa Yunani yang ditulis pada naskah-naskah kuno 
tersebut.  

● varian: adalah perbedaan kecil yang terdapat dalam teks Yunani, berupa kata yang 
berbeda, akhiran berbeda, tambahan/kehilangan kata, dan kesalahan dalam ejaan. 
Kebanyakan varian begitu kecil sehingga tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa 
Indonesia maupun bahasa Inggris, tetapi ada juga ribuan varian yang cukup besar 
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sehingga mempengaruhi terjemahan PB. Ada varian-varian teks yang pasti terjadi 
karena kesalahan yang tidak sengaja, tetapi ternyata ada juga yang sengaja dibuat.  

● golongan teks: adalah golongan naskah yang teksnya sama-sama memiliki ciri yang 
mirip, supaya varian-varian teks dapat didaftarkan dan supaya akhirnya penelitian 
dapat menghasilkan satu bentuk teks yang mewakili semua dalam golongannya. 
Dalam artikel ini kami akan membandingkan Golongan Teks Bizantium (GTB)  dan 1

Golongan Teks Nestle-Aland (GTNA).  Kedua golongan teks ini sebenarnya identik 2

dalam lebih dari 94% teks Perjanjian Baru Yunani. Hanya 6% mempunyai 
varian-varian tersebut.  

 
GTB: Golongan Teks Bizantium mewakili lebih dari 95% dari 6000 naskah kuno tersebut. 
Kumpulan teks ini kebanyakan ditemukan di daerah para jemaat mula-mula (seperti 
Antiokhia, Kolose, Efesus, Roma, dan Korintus)— yang terletak di negara-negara yang 
sekarang disebut Turki, Italia, dan Yunani. Karena cuaca di daerah-daerah itu tinggi 
lembabnya, maka naskah dan salinan terkuno yang ditulis pada papirus rusak dan hilang, 
sehingga para jemaat mula-mula mengganti naskah pertama dengan velum yang tahan lama. 
Dari zaman rasuli (33-100 M) sampai masa jemaat mula-mula (100-312 M), dan masa 
Byzantine (312-1453), teks yang terdapat dalam GTB sangat konsisten dalam banyak salinan, 
mengandung bahasa Yunani yang lebih standar (tidak kasar), dan terbukti tidak diubah-ubah. 
Sampai hari ini pun Gereja Ortodoks Timur masih menggunakan teks Yunani Bizantium 
dalam ibadah, dan teks PB yang sama dipelihara dan digunakan oleh mereka di daerah sekitar 
Turki sampai abad ke-15. Bahkan sampai hari ini, teks yang sama digunakan oleh berbagai 
aliran Ortodoks.  
 

Textus Receptus adalah teks PB Yunani yang diterbitkan oleh Erasmus pada tahun 
1516. Textus Receptus mendekati GTB, tetapi berbeda dalam 1800 varian. Textus 
Receptus adalah teks Yunani yang mendasari PB King James Version (KJV) yang 
diterbitkan pada tahun 1611. Lalu KJV mempengaruhi banyak sekali terjemahan 
Alkitab dalam berbagai bahasa. Semua terjemahan seperti itu dapat disebut 
terjemahan yang tradisional, dan salah satunya adalah PB Terjemahan Lama di 
Indonesia dan semua terjemahan PB dalam bahasa Indonesia atau Melayu sebelum 
itu. Dari zaman rasuli sampai pembuatan mesin cetak Gutenberg di 1439, bahkan 
hampir sampai tahun 1900, semua terjemahan PB berdasarkan Textus Receptus atau 
bentuk teks yang mirip dengan GTB. Mirip, tetapi tidak sama. Naskah ini tidak untuk 
mendorong pembaca untuk mengikuti King James Only Movement. Contoh terkenal 
di mana Textus Receptus terbukti tidak merupakan teks asli dari penulis pertama 
terdapat dalam 1 Yohanes 5:7-8. 

 
GTNA: Golongan Teks Nestle-Aland memprioritaskan naskah-naskah yang terkuno, dan 
khususnya salinan papirus yang terdapat di Mesir. Mesir mempunyai cuaca kering sehingga 
memungkinkan papirus bisa tahan sampai sekarang. GTNA sering juga disebut Alexandrian 
Text, karena Aleksandria adalah kota pusat perpustakaan pada zaman Alkitab. Dalam 
golongan ini juga terdapat dua naskah velum yang terkenal— yaitu Codex Sinaiticus dan 
Codex Vaticanus. Pada tahun 1881 Brooke Foss Westcott dan Fenton John Anthony Hort 

1 Nama lain untuk Golongan Teks Bizantium dalam bahasa Inggris adalah Majority Text.  
2 Beberapa nama lain serumpun dengan Golongan Teks Nestle-Aland termasuk Eclectic Text, Alexandrian Text, 
Critical Text, dan United Bible Societies Text (UBS). Selain dari kedua golongan yang didiskusikan dalam 
artikel ini juga ada yang disebut Caesarea Text dan Western Text. 
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menerbitkan Alkitab Perjanjian Baru yang memilih antara 3000 varian antara kedua codex 
tersebut. Dan di kemudian hari Alkitab Perjanjian baru versi Westcott-Hort merupakan cikal 
bakal dari GTNA. Penelitian dilanjutkan oleh Eberhard Nestle (penerbitan pertama 1898), 
Erwin Nestle (anaknya Eberhard, edisi ke-13, 1927), dan diteruskan oleh Kurt Aland (edisi 
ke-21, 1952). Setiap edisi teks GTNA selalu berbeda sedikit dalam penentuan varian-varian 
teks mana yang dianggap aslinya. Edisi yang terbaru adalah ke-28, yang diterbitkan pada 
tahun 2012. Karena beberapa edisi terakhir diterbitkan oleh United Bible Societies cabang 
German, GTNA juga disebut UBS Text. 
 
Kontras besar antara kedua golongan teks tersebut terlihat dalam perbedaan prinsip 
yang digunakan untuk menentukan varian teks mana yang dianggap aslinya dari si 
penulis. Saya memberi hanya dua contoh sederhana: 

● GTNA berkata, “Biarpun 4000 naskah kuno dari ayat sekian mengandung kata A, 
sedangkan hanya satu naskah papirus terkuno mengandung kata B, kami pilih kata 
B.” Sedangkan GTB berkata, “Varian teks dengan kata A yang paling banyak kali 
ditemukan dalam keseluruhan naskah dianggap teks asli, biarpun ada sejumlah kecil 
teks terkuno yang menggunakan kata B.” 

● GTNA berkata “Bentuk teks yang lebih singkat lebih mungkin merupakan aslinya, 
karena para ahli tulis yang mengerjakan salinan lebih cenderung tambah kata-kata 
daripada membuat teks lebih singkat.” GTB berkata sebaliknya. Terlihat dalam 
penelitian teks-teks sekuler dari zaman itu, bahwa para ahli tulis Aleksandria yang 
membuat salinan cenderung melakukan redaksi sehingga teks menjadi lebih singkat. 

 
Para ahli tekstual yang mendukung GTB mempersalahkan GTNA karena banyak hal, dan 
saya hanya memberi tiga: 

1. Dalam GTNA, para ahli yang menentukan bentuk teks untuk setiap ayat belum 
menjelaskan kenapa semua naskah PB yang dianggap lebih asli bisa muncul di Mesir, 
sedangkan jemaat-jemaat penerima pertama berada di negara yang sekarang disebut 
Yunani, Turki, dan Italia. 

2. Dalam GTNA berbagai prinsip untuk menentukan varian teks mana yang dianggap 
asli sangat rumit dan sangat spekulatif, sampai keputusan-keputusan yang telah dibuat 
akan senantiasa menjadi bahan perdebatan. Setiap edisi GTNA akan sedikit berbeda. 
Tetapi prinsip dan ketentuan dalam penyusunan GTB lebih masuk akal dan kurang 
spekulatif, dan berbagai edisinya sangat stabil. 

3. Proses menentukan GTNA telah menghasilkan 105 kombinasi dari 
varian-varian teks yang tidak pernah terdapat dalam satu salinan kuno fisik. Hal 
ini bisa terjadi kalau ada lebih dari satu varian teks dalam satu ayat. Sebagai contoh, 
lihat 2 Petrus 3:10, Markus 11:3. Tetapi kalau melihat berdasarkan pasangan dua ayat 
berturut-turut, masih ada 209 pasangan di mana varian ayat x dan varian ayat x+1 
tidak terdapat dalam satu naskah apa pun.  3

 
Pengaruh Textual pada terjemahan Alkitab: Ternyata penerbitan berbagai edisi GTNA 
tidak segera mempengaruhi penerjemahan Alkitab. Sebagai contoh, terjemahan PB ke dalam 
bahasa Inggris yang pertama untuk mendukung GTNA dan digunakan secara luas adalah 
Revised Standard Version, yang diterbitkan pada tahun 1946. Pada umumnya pada waktu itu, 
kebanyakan umat yang berbahasa Inggris masih menggunakan KJV atau salah satu revisinya. 

3 Lihat catatan kaki untuk Lukas 8:25-26 dan Lukas 9:9-10. Informasi tentang kombinasi fiktif seperti ini 
diambil dari empat PDF dari Robinson tentang Zero-Support Verses dalam NA27. 
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Penulis (Phil) dilahirkan pada tahun 1950. Saya masih ingat dari waktu saya murid SMA dan 
mahasiswa universitas bahwa RSV ditolak oleh aliran-aliran jemaat konservatif dan hanya 
digunakan dalam jemaat-jemaat liberal. Tetapi dengan penerbitan New American Standard 
Bible (1960), dan New International Version (1973) yang berdasarkan GTNA, kedua 
terjemahan itu lebih diterima oleh sangat banyak aliran jemaat— baik liberal maupun 
konservatif. Tetapi karena para penerjemah dan penerbit untuk RSV, NASB, dan NIV ingin 
supaya produk mereka diterima, maka ketiga terjemahan itu tidak mengikuti GTNA dalam 
seluruh ayat. Di beberapa tempat di mana perbedaan antara GTNA dan terjemahan tradisional 
terlalu menonjol, ketiga terjemahan pendukung GTNA tersebut masih menerjemahkan seperti 
KJV. 
 
Jadi, dalam sejarah penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa Inggris, GTNA hanya digunakan 
sebagai dasar terjemahan PB dalam ke-70 tahun terakhir ini, dan pengaruh GTNA dalam 
bahasa Indonesia hanya dalam 44 tahun terakhir ini. Namun, dalam semua terjemahan yang 
mendukung GTNA, ternyata tim-tim penerjemah masih memilih untuk mengikuti terjemahan 
tradisional dalam cukup banyak ayat.  
 
Sudah hampir seratus tahun, kebanyakan ahli tekstual terfokus dalam perdebatan tentang 
varian mana di ayat sekian dianggap aslinya. Tetapi karena pengaruh Maurice A. Robinson 
dan William G. Pierpont dan beberapa ahli lain, semakin banyak penerjemah Alkitab kini 
kembali berpendapat bahwa Golongan Teks Bizantium yang mewakili teks asli dari 
Perjanjian Baru. The New Testament in the Original Greek: Byzantine Textform diterbitkan 
pada tahun 2005, dan edisi baru diterbitkan 2018. Juga The Textual Commentary of the Greek 
New Testament, by Maurice Robinson sedang dalam proses dan bagian-bagian akan 
diterbitkan secara bertahap. 

 
Berdasarkan pengantar singkat ini, saya mengundang pembaca untuk lihat perbedaan sangat 
signifikan antara GTB dan GTNA dalam empat puluh empat perbandingan di bawah. 
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Lukas 12:54-13:4 dari Kodeks Aleksandrinus. 

Biarpun bernama Kodeks Aleksandrinus, teksnya sering mendukung GTB. 
Teks ini berada di Aleksandria untuk beberapa tahun, lalu Cyril Lucaris 

(Patriarch/Ketua Gereja Ortodoks Timur, yang hidup dari 1572 s/d 1638) 
membawanya ke Konstantinopel. Pada abad ke-17 Kodeks ini diserahkan 
kepada Raja Inggris Charles I. Sekarang Kodeks Aleksandrinus berada di 

British Library. Foto-foto dari semuanya dapat dilihat di Situs pertama dan 
Situs kedua. 
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Perbandingan GTB dan GTNA 
 
Lima terjemahan pendukung GTNA: Untuk memberi pandangan mengenai pengaruh 
GTNA pada terjemahan Alkitab dalam setengah abad yang lalu, saya sudah memilih lima 
terjemahan untuk mewakili semua terjemahan yang mendukung GTNA— yaitu RSV, 
NASB, NIV dalam bahasa Inggris, dan TB, BIS/BIMK dalam bahasa Indonesia. Saya 
memilih kelima terjemahan tersebut karena pengaruh kuat yang ditimbulkannya terhadap 
berbagai terjemahan Alkitab yang lain. Saya sengaja tidak menambah berbagai terjemahan 
pendukung GTNA yang lebih baru, termasuk NLT dan ESV dalam bahasa Inggris, dan TSI 
edisi sekarang dalam bahasa Indonesia. 
 
Dalam perbandingan di bawah, penulis terpaksa menerjemahkan beberapa varian ayat yang 
tidak terdapat dalam terjemahan bahasa Indonesia, yang bisa mewakili varian itu. Semua ayat 
yang dikutip dari TL, TB, BIS, MILT, atau AYT ditandai dengan singkatan untuk terjemahan 
tersebut. Sedangkan ayat yang tidak diberi tanda seperti itu merupakan terjemahan dari si 
penulis. 
 
Mohon diingat bahwa ekspektasinya, TB akan menerjemahkan GTNA. Dan MILT ternyata 
berdasarkan Textus Receptus dan KJV, jadi banyak kali mendukung GTB. 
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 Matius 1:7-8 
GTB 7 Σολομὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν Ῥοβοάμ· Ῥοβοὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀβιά· Ἀβιὰ 
δὲ ἐγέννησεν  τὸν Ἀσά·  8 Ἀσὰ  δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωσαφάτ· Ἰωσαφὰτ δὲ ἐγέννησεν 
τὸν Ἰωράμ· Ἰωρὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ὀζίαν· 
 

TB 7 Salomo memperanakkan Rehabeam, Rehabeam memperanakkan Abia, 
Abia memperanakkan Asa, 8 Asa memperanakkan Yosafat, Yosafat 
memperanakkan Yoram, Yoram memperanakkan Uzia, 

 
GTNA 7 Σολομὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν Ῥοβοάμ, Ῥοβοὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀβιά, Ἀβιὰ 
δὲ ἐγέννησεν τὸν  Ἀσάφ , 8 Ἀσὰφ  δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωσαφάτ, Ἰωσαφὰτ δὲ ἐγέννησεν 
τὸν Ἰωράμ, Ἰωρὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ὀζίαν,  
 

Salomo memperanakkan Rehabeam, Rehabeam memperanakkan Abia, Abia 
memperanakkan Asaf, 8 Asaf memperanakkan Yosafat, Yosafat 
memperanakkan Yoram, Yoram memperanakkan Uzia, 
 

Perbandingan: ‘Asaf’ dalam pembacaan Alkitab pada GTNA adalah orang Lewi, 
seorang pemazmur yang tidak termasuk dalam silsilah Kristus Yesus. Sementara 
‘Asa’ dalam GTB berasal dari suku Yehuda, seorang raja dan pembawa garis 
keturunan bagi Yesus. 

 
Kelima terjemahan pendukung GTNA masih mengikuti GTB dalam 
varian teks tersebut. Belum ada terjemahan dalam bahasa Indonesia yang 
mengikuti GTNA. 
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 Matius 5:22 
GTB 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. 

 
MILT Namun, Aku berkata kepadamu bahwa setiap orang yang 

menjadi marah tanpa sebab  terhadap saudaranya, dia pantas berada 
4

dalam hukuman; dan siapa yang berkata kepada saudaranya: Raka, dia 

pantas berada di hadapan Sanhedrin, dan siapa yang berkata: Dungu, 

ia pantas berada dalam neraka api. 

 
GTNA 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. 

 
TB 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. 
 

Perbandingan: Dalam GTNA jenis marah apa pun dianggap dosa dan akan dihukum 
oleh Allah. Tetapi Yesus sendiri pernah marah beberapa kali waktu hidup di dunia ini, 
seperti waktu Dia mengusir orang yang berjualan di Rumah Allah. Kita mengerti 
bahwa kemarahan Yesus adalah kemarahan yang jujur. Teks GTB dengan kata εἰκῇ 
lebih masuk akal, dan sembilan puluh enam persen dari semua naskah kuno 
mengandung kata εἰκῇ . 

 
Kelima terjemahan pendukung GTNA menerjemahkan seperti TB. 
 
  

4 εἰκῇ  lebih tepat diterjemahkan ‘tanpa alasan yang jujur’. 
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 Matius 10:10 
GTB μὴ πήραν εἰς ὁδόν, μηδὲ δύο χιτῶνας, μηδὲ ὑποδήματα, μηδὲ  ῥάβδους·  ἄξιος 
γὰρ ὁ ἐργάτης τῆς τροφῆς αὐτοῦ ἐστιν. 

 
Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan, janganlah kamu membawa 
baju dua helai, kasut atau lebih dari satu tongkat, sebab seorang pekerja 
patut mendapat upahnya. 
 

GTNA μὴ πήραν εἰς ὁδὸν μηδὲ δύο χιτῶνας μηδὲ ὑποδήματα μηδὲ  ῥάβδον·  ἄξιος 
γὰρ ὁ ἐργάτης τῆς τροφῆς αὐτοῦ. 

 
TB Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan, janganlah kamu 
membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut 
mendapat upahnya. 
 

Perbandingan: GTB menuliskan ‘jangan bawa tongkat (jamak)’, sementara GTNA 
menuliskan ‘jangan bawa tongkat (tunggal)’. Padahal dalam Markus 6.8 dituliskan 
“bawa hanya satu tongkat” (jangan lebih dari satu). GTNA menimbulkan konflik 
antara ayat ini dan Markus 6:8. 

 
Kelima terjemahan pendukung GTNA menerjemahkan ‘tongkat (tunggal)’ 
sesuai dengan GTNA. 
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 Matius 18:15 
GTB Ἐὰν δὲ ἁμαρτήσῃ  εἰς σὲ  ὁ ἀδελφός σου, ὕπαγε καὶ ἔλεγξον αὐτὸν μεταξὺ σοῦ 
καὶ αὐτοῦ μόνου. Ἐάν σου ἀκούσῃ, ἐκέρδησας τὸν ἀδελφόν σου· 

 
TL Jikalau saudaramu bersalah kepadamu, pergilah engkau 

menasehatkan dia di antara engkau dengan dia sendiri; jikalau ia 

menurut nasehatmu, sudahlah engkau mendapat balik saudaramu itu. 
 

GTNA Ἐὰν δὲ ἁμαρτήσῃ  [εἰς σὲ]  ὁ ἀδελφός σου, ὕπαγε ἔλεγξον αὐτὸν μεταξὺ σοῦ 
καὶ αὐτοῦ μόνου. ἐάν σου ἀκούσῃ, ἐκέρδησας τὸν ἀδελφόν σου· 

 
TB Apabila saudaramu berbuat dosa, tegorlah dia di bawah empat mata. Jika 
ia mendengarkan nasihatmu engkau telah mendapatnya kembali. 
 

Perbandingan: GTB memerintahkan kita untuk menjumpai setiap saudara kita yang 
sudah berbuat salah atau berbuat dosa kepada kita. GTNA menuliskan kata εἰς σὲ 
juga, tetapi dalam kurung. Kurung digunakan sebagai tanda bahwa para ahli tekstual 
GTNA meragukan kalau kedua kata itu termasuk teks asli atau tidak. Setiap 
terjemahan yang tidak menerjemahkan kata εἰς σὲ  menganjurkan kita menjadi polisi 
bagi dunia. 

 
Terjemahan pendukung GTNA yang tidak menerjemahkan εἰς σὲ  (kepadamu) 
hanya NASB dan TB.  
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 Matius 19:17 
GTB Ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ,  Τί με λέγεις ἀγαθόν; Οὐδεὶς ἀγαθός, εἰ μὴ εἷς, ὁ θεός.  Εἰ δὲ 
θέλεις εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωήν, τήρησον τὰς ἐντολάς. 
 

MILT Dan Dia berkata kepadanya, "Mengapa engkau mengatakan 

Aku baik? Tak ada seorang pun yang baik, kecuali satu, Allah ! 
5

Namun, jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, peliharalah 

perintah-perintah." 
 

GTNA ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ·  τί με ἐρωτᾷς περὶ τοῦ ἀγαθοῦ; εἷς ἐστιν ὁ ἀγαθός·  εἰ δὲ 
θέλεις εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν, τήρησον τὰς ἐντολάς. 

 
TB Jawab Yesus: “Apakah sebabnya engkau bertanya kepada-Ku tentang 
apa yang baik? Hanya Satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk 
ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. " 
 

Perbandingan: GTNA bertentangan dengan Markus 10:18 dan Lukas 18:19, 
sementara GTB tidak bertentangan dalam ketiga referensi itu.  6

 
Kelima terjemahan pendukung GTNA menerjemahkan seperti TB. 
 
  

5 ILT menuliskan Elohim di sini, dan tanda di MILT di sini dalam alkitab.sabda.org merujuk kepada Allah. 
6 Tidak terdapat satu naskah pun yang mendukung GTNA dalam ayat 16 dan 17. Perbandingan dukungan 
naskah yang diberikan oleh Robinson:  
19:16   B  x    x  x 
19:17   x   א   L  Θ 
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 Matius 27:16-17 
GTB 16 Εἶχον δὲ τότε δέσμιον ἐπίσημον, λεγόμενον  Βαραββᾶν . 17 Συνηγμένων οὖν 
αὐτῶν, εἶπεν αὐτοῖς ὁ Πιλάτος, Τίνα θέλετε ἀπολύσω ὑμῖν;  Βαραββᾶν , ἢ Ἰησοῦν τὸν 
λεγόμενον χριστόν; 

 
TL 16 Tetapi waktu itu ada seorang terpenjara yang termasyhur jahatnya, 
bernama Barabbas. 17 Apabila orang banyak itu sudah berhimpun, berkatalah 
Pilatus kepada mereka itu, "Siapakah yang kamu suka aku lepaskan bagimu? 
Barabbaskah atau Yesus, yang dikatakan Kristus?" 
 

GTNA 16 εἶχον δὲ τότε δέσμιον ἐπίσημον λεγόμενον  [Ἰησοῦν] Βαραββᾶν . 17 
συνηγμένων οὖν αὐτῶν εἶπεν αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος· τίνα θέλετε ἀπολύσω ὑμῖν,  [Ἰησοῦν 
τὸν] Βαραββᾶν  ἢ Ἰησοῦν τὸν λεγόμενον χριστόν; 

 
TB 16 Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal 
kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. 17 Karena mereka sudah 
berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka: “Siapa yang kamu 
kehendaki kubebaskan bagimu, Yesus Barabas atau Yesus, yang disebut 
Kristus?” 
 

Perbandingan: Tanda kurung [Ἰησοῦν]  dalam GTNA menunjukkan bahwa para ahli 
tekstual tidak sepaham kalau nama kedua untuk Barabas ada dalam teks asli atau 
tidak.  

 
Di antara kelima terjemahan pendukung GTNA, tiga— yaitu RSV, NASB, 
dan NIV edisi pertama (1984) tidak memberi nama kedua untuk Barabas. 
Tetapi NIV edisi 2011, TB dan BIS memberi nama kedua.  
 
Memang, banyak orang memiliki nama Yesus pada zaman-Nya. Bisa terjadi 
bahwa Barabas juga mempunyai nama kedua Yesus. Kalau itu terjadi, cerita 
ini memiliki detil yang menarik dan sangat ironis. Tetapi janganlah kita 
memilih untuk menerjemahkan kata yang diragukan dalam teks Yunani hanya 
karena kita suka sesuatu yang menarik dan ironis. 
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 Markus 1:2 
GTB Ὡς γέγραπται  ἐν τοῖς προφήταις , Ἰδού, ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ 
προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου. 

 
AYT seperti yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. "Lihatlah! Aku 

mengirim utusan-Ku mendahului Engkau yang akan mempersiapkan 

jalan bagi-Mu. 
 

GTNA Καθὼς γέγραπται  ἐν τῷ Ἠσαΐᾳ τῷ προφήτῃ·  ἰδοὺ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν 
μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου· 

 
TB Seperti ada tertulis dalam kitab nabi Yesaya: "Lihatlah, Aku menyuruh 
utusan-Ku mendahului Engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagi-Mu; 
 

Perbandingan: GTB menuliskan “dalam kitab para nabi (jamak),” dan teks itu cocok 
dengan kedua kutipan nabi yang berikut— pertama dari Maleakhi (ayat 2), lalu dari 
Yesaya (ayat 3). Sedangkan GTNA menuliskan “dalam kitab nabi Yesaya.”  

 
Kelima terjemahan pendukung GTNA menerjemahkan seperti TB. 
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 Markus 6:22 
GTB καὶ εἰσελθούσης τῆς θυγατρὸς  αὐτῆς τῆς Ἡρῳδιάδος  καὶ ὀρχησαμένης, καὶ 
ἀρεσάσης τῷ Ἡρῴδῃ καὶ τοῖς συνανακειμένοις, εἶπεν ὁ βασιλεὺς τῷ κορασίῳ, 
Αἴτησόν με ὃ ἐὰν θέλῃς, καὶ δώσω σοί· 

 
AYT Lalu, ketika anak perempuan Herodias masuk dan menari, dia 

menyenangkan Herodes dan para tamunya sehingga raja berkata 

kepada gadis itu, "Mintalah apa saja yang kamu inginkan dan aku akan 

memberikannya kepadamu." 
 

GTNA καὶ εἰσελθούσης τῆς θυγατρὸς  αὐτοῦ Ἡρῳδιάδος  καὶ ὀρχησαμένης ἤρεσεν 
τῷ Ἡρῴδῃ καὶ τοῖς συνανακειμένοις. εἶπεν ὁ βασιλεὺς τῷ κορασίῳ· αἴτησόν με ὃ ἐὰν 
θέλῃς, καὶ δώσω σοι· 

 
Lalu ketika anak perempuan Herodes sendiri masuk dan menari, perempuan 
itu menyenangkan raja Herodes dan mereka yang duduk bersamanya. Maka 
raja Herodes berkata kepada gadis itu, “Mintalah kepadaku apa saja yang 
engkau inginkan dan aku akan memberikannya kepadamu. 
 

Perbandingan: GTNA bertentangan dengan Matius 14:6. GTB harmonis dengan ayat 
tersebut Herodias adalah istri Herodes yang direbutnya dari saudaranya yang bernama 
Filipus. Sementara dalam GTNA, Herodias adalah putri Herodes.Dalam ayat ini, TB 
tidak mengikuti GTNA tetapi mengikuti GTB. 

 
Dari semua terjemahan pendukung GTNA, tidak ada yang mengikuti 
GTNA. Semua menerjemahkan sesuai GTB. 
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 Markus 9:29 
GTB Καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Τοῦτο τὸ γένος ἐν οὐδενὶ δύναται ἐξελθεῖν, εἰ μὴ ἐν 
προσευχῇ  καὶ νηστείᾳ . 

 
AYT Yesus berkata kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat keluar, 

kecuali dengan doa dan puasa." 
 

GTNA καὶ εἶπεν αὐτοῖς· τοῦτο τὸ γένος ἐν οὐδενὶ δύναται ἐξελθεῖν εἰ μὴ ἐν 
προσευχῇ  <…>. 

 
TB Jawab-Nya kepada mereka: "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan 
berdoa <…>. 
 

Perbandingan: Hanya terdapat empat naskah kuno yang tidak menuliskan ‘dan 
berpuasa’. Sementara lebih dari 1600 naskah kuno memiliki kedua kata itu. Dalam 
GTB ayat yang sama terdapat di Matius 17:21 (juga dengan menuliskan ‘doa dan 
berpuasa’), tetapi GTNA menghapus ayat itu secara keseluruhan. 

 
Kelima terjemahan pendukung GTNA menerjemahkan seperti TB dalam ayat 
ini. Dua dari kelompok terjemahan tersebut memberi varian GTB dalam 
catatan kaki, tetapi catatan kaki memberi implikasi yang salah: Catatan di 
RSV: “Other ancient authorities add and fasting.” Catatan di NIV: “Some 
manuscripts prayer and fasting.”  
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 Markus 11:3 
GTB Καὶ ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ, Τί ποιεῖτε τοῦτο; εἴπατε,  ὅτι  Ὁ κύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει· 
καὶ  εὐθέως  αὐτὸν ἀποστέλλει  <…> ὧδε. 

 
TL Jikalau barang seorang pun berkata kepadamu: ‘Apakah sebabnya kamu 
berbuat begitu?’ Hendaklah kamu katakan: Bahwa ‘Tuhan berkehendak akan 
dia,’  maka dengan segeranya ia akan menyuruh bawa." 7

 
GTNA καὶ ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ· τί ποιεῖτε τοῦτο; εἴπατε·  <…> ὁ κύριος αὐτοῦ χρείαν 
ἔχει, καὶ  εὐθὺς  αὐτὸν ἀποστέλλει  πάλιν  ὧδε.  

 
TB Dan jika ada orang mengatakan kepadamu: ‘Mengapa kamu lakukan itu,’ 
jawablah: ‘Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke 
sini.’”  8

 
Perbandingan: Terdapat tiga varian dalam ayat ini. Ini adalah salah satu ayat di 
GTNA yang tidak didukung oleh naskah kuno apa pun. Semua naskah yang tidak 
menuliskan ὅτι  menggunakan kata εὐθέως , bukan εὐθὺς . 
Perbedaan antara varian ketiga adalah antara ‘mengirim(nya) ke sini’ dan 
‘mengirim(nya) lagi ke sini’. (‘Mengirimnya lagi ke sini’ sama dengan 
‘mengembalikannya’ di TB.) Karena kata πάλιν  (lagi), terjadi perbedaan lokasi tanda 
kutip. Di TL ‘ia’ adalah pemilik keledai, sedangkan di TB ‘Ia’ merujuk ke ‘Tuhan’. 
Kedua ini bisa masuk akal, tetapi GTB selaris dengan cerita paralel di Matius 21:3.  

 
Kelima terjemahan pendukung GTNA menerjemahkan seperti TB dalam ayat 
ini. 
 
  

7 Ayat ini lebih jelas kalau diterjemahkan begini: Dan jika ada orang yang bertanya kepada kalian, ‘Mengapa 
kalian mengambil keledai itu?’ maka katakanlah, ‘Tuhan memerlukannya.’ Dan langsung orang itu akan 
izinkan untuk membawanya ke sini.” 
8 Saya menambah tanda kutip dalam TL dan TB supaya memudahkan pembaca melihat perbedaan arti. 
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 Markus 15:8 
GTB Καὶ  ἀναβοήσας  ὁ ὄχλος ἤρξατο αἰτεῖσθαι καθὼς ἀεὶ ἐποίει αὐτοῖς. 

 
MILT Dan sambil berteriak-teriak, kerumunan orang itu mulai menuntut 
seperti yang biasa dia lakukan bagi mereka. 
 

GTNA καὶ  ἀναβὰς  ὁ ὄχλος ἤρξατο αἰτεῖσθαι καθὼς ἐποίει αὐτοῖς. 
 
TL Maka orang banyak itu pun pergi menghadap Pilatus 

memohonkan dia berbuat bagi mereka itu seperti biasanya. 
 

Perbandingan: Dalam permulaan Markus 15, Mahkamah Agama membawa Yesus 
ke Gubernur Pilatus, dan pada ayat 8 baru muncullah ‘orang banyak’ dalam cerita ini. 
Jadi perhatikan bahwa kata ‘itu’ di TL cukup aneh, karena ini pertama kali ‘orang 
banyak’ masuk cerita. Juga, kata kerja ‘pergi’ dalam TL lebih tepat diterjemahkan 
‘naik lebih tinggi’. Tetapi arti tepat itu kurang masuk akal dalam cerita ini. Sedangkan 
kata ἀναβοήσας  dalam GNB sangat masuk akal dan didukung oleh 95.5 persen 
naskah kuno.  9

 
Ketiga terjemahan pendukung GTNA dalam bahasa Inggris menerjemahkan 
kata ἀναβὰς  dengan cara yang bebas dengan ‘The crowd came up’. (NIV) TB 
menerjemahkan καὶ  ἀναβὰς  ὁ ὄχλος  dengan cara yang bebas juga dengan, 
‘Maka datanglah orang banyak’. BIS lebih baik dari TB dengan ‘Orang 
banyak berkumpul’. 

 

9 Untuk semua persen dukungan dalam artikel ini, lihat Wilbur Pickering The Greek NT According to Family 
35. 
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 Markus 16:9-20 
GTB Ἀναστὰς δὲ πρωῒ πρώτῃ σαββάτου ἐφάνη πρῶτον Μαρίᾳ τῇ Μαγδαληνῇ, ἀφ᾽ ἧς 
ἐκβεβλήκει ἑπτὰ δαιμόνια. Ἐκείνη πορευθεῖσα ἀπήγγειλεν τοῖς μετ᾽ αὐτοῦ γενομένοις, 
πενθοῦσιν καὶ κλαίουσιν. Κἀκεῖνοι ἀκούσαντες ὅτι ζῇ καὶ ἐθεάθη ὑπ᾽ αὐτῆς ἠπίστησαν. 
Μετὰ δὲ ταῦτα δυσὶν ἐξ αὐτῶν περιπατοῦσιν ἐφανερώθη ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ, πορευομένοις εἰς 
ἀγρόν. Κἀκεῖνοι ἀπελθόντες ἀπήγγειλαν τοῖς λοιποῖς· οὐδὲ ἐκείνοις ἐπίστευσαν. Ὕστερον 
ἀνακειμένοις αὐτοῖς τοῖς ἕνδεκα ἐφανερώθη, καὶ ὠνείδισεν τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν καὶ 
σκληροκαρδίαν, ὅτι τοῖς θεασαμένοις αὐτὸν ἐγηγερμένον οὐκ ἐπίστευσαν. Καὶ εἶπεν αὐτοῖς, 
Πορευθέντες εἰς τὸν κόσμον ἅπαντα, κηρύξατε τὸ εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει. Ὁ πιστεύσας 
καὶ βαπτισθεὶς σωθήσεται· ὁ δὲ ἀπιστήσας κατακριθήσεται. Σημεῖα δὲ τοῖς πιστεύσασιν 
ταῦτα παρακολουθήσει· ἐν τῷ ὀνόματί μου δαιμόνια ἐκβαλοῦσιν· γλώσσαις λαλήσουσιν 
καιναῖς· ὄφεις ἀροῦσιν· κἂν θανάσιμόν τι πίωσιν, οὐ μὴ αὐτοὺς βλάψῃ· ἐπὶ ἀρρώστους 
χεῖρας ἐπιθήσουσιν, καὶ καλῶς ἕξουσιν. Ὁ μὲν οὖν κύριος, μετὰ τὸ λαλῆσαι αὐτοῖς, 
ἀνελήφθη εἰς τὸν οὐρανόν, καὶ ἐκάθισεν ἐκ δεξιῶν τοῦ θεοῦ. Ἐκεῖνοι δὲ ἐξελθόντες 
ἐκήρυξαν πανταχοῦ, τοῦ κυρίου συνεργοῦντος, καὶ τὸν λόγον βεβαιοῦντος διὰ τῶν 
ἐπακολουθούντων σημείων. Ἀμήν. 

 
GTNA [[Ἀναστὰς δὲ πρωῒ πρώτῃ σαββάτου ἐφάνη πρῶτον Μαρίᾳ τῇ Μαγδαληνῇ, παρ᾽ ἧς 
ἐκβεβλήκει ἑπτὰ δαιμόνια. ἐκείνη πορευθεῖσα ἀπήγγειλεν τοῖς μετ᾽ αὐτοῦ γενομένοις 
πενθοῦσιν καὶ κλαίουσιν· κἀκεῖνοι ἀκούσαντες ὅτι ζῇ καὶ ἐθεάθη ὑπ᾽ αὐτῆς ἠπίστησαν. Μετὰ 
δὲ ταῦτα δυσὶν ἐξ αὐτῶν περιπατοῦσιν ἐφανερώθη ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ πορευομένοις εἰς ἀγρόν· 
κἀκεῖνοι ἀπελθόντες ἀπήγγειλαν τοῖς λοιποῖς· οὐδὲ ἐκείνοις ἐπίστευσαν. Ὕστερον [δὲ] 
ἀνακειμένοις αὐτοῖς τοῖς ἕνδεκα ἐφανερώθη καὶ ὠνείδισεν τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν καὶ 
σκληροκαρδίαν ὅτι τοῖς θεασαμένοις αὐτὸν ἐγηγερμένον οὐκ ἐπίστευσαν. καὶ εἶπεν αὐτοῖς· 
πορευθέντες εἰς τὸν κόσμον ἅπαντα κηρύξατε τὸ εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει. ὁ πιστεύσας καὶ 
βαπτισθεὶς σωθήσεται, ὁ δὲ ἀπιστήσας κατακριθήσεται. σημεῖα δὲ τοῖς πιστεύσασιν ταῦτα 
παρακολουθήσει· ἐν τῷ ὀνόματί μου δαιμόνια ἐκβαλοῦσιν, γλώσσαις λαλήσουσιν καιναῖς, 
[καὶ ἐν ταῖς χερσὶν] ὄφεις ἀροῦσιν κἂν θανάσιμόν τι πίωσιν οὐ μὴ αὐτοὺς βλάψῃ, ἐπὶ 
ἀρρώστους χεῖρας ἐπιθήσουσιν καὶ καλῶς ἕξουσιν. Ὁ μὲν οὖν κύριος Ἰησοῦς μετὰ τὸ 
λαλῆσαι αὐτοῖς ἀνελήμφθη εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐκάθισεν ἐκ δεξιῶν τοῦ θεοῦ. ἐκεῖνοι δὲ 
ἐξελθόντες ἐκήρυξαν πανταχοῦ, τοῦ κυρίου συνεργοῦντος καὶ τὸν λόγον βεβαιοῦντος διὰ τῶν 
ἐπακολουθούντων σημείων. ]] 

 
Perbandingan: Teks GTB didukung oleh lebih dari 1700 naskah kuno. Kurung []…]] 
dalam GTNA berarti bahwa ayat-ayat ini diragukan, tetapi hanya tiga naskah kuno 
yang tidak menuliskan 12 ayat ini— yaitu Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, dan 
minuscule 304. 

 
Semua terjemahan PB menuliskan ayat-ayat ini. Ketiga terjemahan 
pendukung GTNA dalam bahasa Inggris memberi catatan kaki tentang 
perbedaan tekstual yang besar ini. Catatan dalam RSV menuliskan, “Some of 
the most ancient authorities bring the book to a close at the end of verse 8.” 
Saya heran bahwa mereka katakan ‘Some/Sebagian’, padahal kenyataannya 
hanya tiga! Ternyata TB mengikuti GTB, karena tidak ada kurung atau 
catatan dalam edisi yang saya lihat. Sedangkan BIS memberi judul dengan 
SEMUA HURUF BESAR dan catatan kaki.  10

 

10 Untuk informasi lengkap tentang Mark 16:9-20, lihat Appendix E dalam Pickering, The Identity of the New 
Testament. 
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 Lukas 3:33 
GTB τοῦ Ἀμιναδάβ,  τοῦ Ἀράμ , τοῦ Ἑσρώμ, τοῦ Φαρές, τοῦ Ἰούδα,  

 
MILT anak Aminadab, anak Aram, anak Hezron, anak Perez, anak Yehuda, 

 
GTNA τοῦ Ἀμιναδὰβ  τοῦ Ἀδμὶν τοῦ Ἀρνὶ  τοῦ Ἑσρὼμ τοῦ Φάρες τοῦ Ἰούδα 

 
TB anak Aminadab, anak Admin, anak Arni, anak Hezron, anak Peres, anak 
Yehuda 
 

Perbandingan: GTB konsisten dengan Perjanjian Lama berkaitan dengan nenek 
moyang Kristus di PL (1Tawarikh 2) dan dalam Matius 1. Nama Admin dan Arni 
dalam GTNA sama sekali tidak terdapat— baik dalam PL maupun Matius. 

 
Dari ketiga terjemahan pendukung GTNA dalam bahasa Inggris, hanya RSV 
mengikuti teks GTNA. NASB dan NIV mengikuti GTB dengan catatan kaki. 
TB dan BIS mengikuti GTNA tanpa catatan kaki. 
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 Lukas 4:44 
GTB Καὶ ἦν κηρύσσων ἐν ταῖς συναγωγαῖς τῆς  Γαλιλαίας .  

 
MILT Dan Dia terus berkhotbah di dalam sinagoga-sinagoga di Galilea. 
 

GTNA Καὶ ἦν κηρύσσων εἰς τὰς συναγωγὰς τῆς  Ἰουδαίας . 
 
TB Dan Ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. 
 

Perbandingan: Para ahli tekstual GTNA dengan sengaja memilih teks minoritas yang 
bertentangan dengan Matius 4:23 dan Markus 1:39.  

 
Kelima terjemahan pendukung GTNA menerjemahkan seperti TB dalam ayat 
ini. 
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 Lukas 8:26 
GTB Καὶ κατέπλευσαν εἰς τὴν χώραν  τῶν Γαδαρηνῶν , ἥτις ἐστὶν ἀντιπέραν τῆς 
Γαλιλαίας. 

 
MILT Dan mereka berlayar ke wilayah orang Gadara yang terletak 

di seberang Galilea. 
 

GTNA Καὶ κατέπλευσαν εἰς τὴν χώραν  τῶν Γερασηνῶν , ἥτις ἐστὶν ἀντιπέρα τῆς 
Γαλιλαίας. 

 
TB Lalu mendaratlah Yesus dan murid-murid-Nya di tanah orang Gerasa 
yang terletak di seberang Galilea. 
 

Perbandingan: 90 persen naskah kuno yang berisi Injil Lukas mendukung GTB 
dalam nama Gadara, sedangkan hanya empat naskah yang menuliskan Gerasa di ayat 
ini.  11

 
Kelima terjemahan pendukung GTNA menerjemahkan seperti TB dalam ayat 
ini. 
 
  

11 Tidak terdapat satu naskah pun yang mendukung GTNA dalam ayat 25 dan 26. Perbandingan dukungan 
naskah yang diberikan oleh Robinson:  
8:25  A  x    x  x 
8:26  x  Ì75 B D 
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 Lukas 9:10 
GTB Καὶ ὑποστρέψαντες οἱ ἀπόστολοι διηγήσαντο αὐτῷ ὅσα ἐποίησαν. Καὶ 
παραλαβὼν αὐτούς, ὑπεχώρησεν κατ᾽ ἰδίαν  εἰς τόπον ἔρημον πόλεως καλουμένης 
Βηθσαϊδάν . 

 
MILT Dan setelah kembali, rasul-rasul itu menceritakan kepada-Nya 

sebanyak apa yang telah mereka lakukan. Dan dengan membawa 

mereka, Dia pergi secara tersendiri ke tempat yang sunyi di sebuah 

kota yang disebut Betsaida. 
 

GTNA Καὶ ὑποστρέψαντες οἱ ἀπόστολοι διηγήσαντο αὐτῷ ὅσα ἐποίησαν. Καὶ 
παραλαβὼν αὐτοὺς ὑπεχώρησεν κατ᾽ ἰδίαν  εἰς πόλιν καλουμένην Βηθσαϊδά . 

 
TB Sekembalinya rasul-rasul itu menceriterakan kepada Yesus apa yang telah 
mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah 
kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama Dia. 
 

Perbandingan: Cerita ini di Matius 14, Markus 6, dan Yohanes 6 mengatakan bahwa 
keajaiban memberikan makan kepada lebih dari 5.000 orang terjadi di daerah 
terpencil, bukan di sebuah kota. Bahkan di ayat 12 dalam cerita yang sama di Lukas 
kita membaca, “Ketika hari sudah sore, kedua belas murid-Nya datang kepada-Nya 
dan berkata, “Suruhlah orang banyak ini pergi ke desa-desa dan rumah-rumah 
penduduk di sekitar sini, supaya mendapatkan makanan dan tempat menginap. 
Karena di sini tempat yang terpencil dan sunyi.” GTNA menimbulkan konflik di 
antara Lukas 9:10 dan 9:12, dan bahkan dengan ketiga kitab Injil yang lain.  12

 
Kelima terjemahan pendukung GTNA menerjemahkan seperti TB dalam ayat 
ini. 
 
 
  

12 Tidak terdapat satu naskah pun yang mendukung GTNA dalam ayat 9 dan 10. Perbandingan dukungan naskah 
yang diberikan oleh Robinson:  
 C*vid   x   x  x   x  x   x   א    9:9
9:10  x   x        1א  B  L  Ξ 33 cop 
 
 

22  



 

LUKAS 10:1 
GTB: Μετὰ δὲ ταῦτα ἀνέδειξεν ὁ κύριος καὶ ἑτέρους  ἑβδομήκοντα , καὶ ἀπέστειλεν 
αὐτοὺς ἀνὰ δύο πρὸ προσώπου αὐτοῦ εἰς πᾶσαν πόλιν καὶ τόπον οὗ ἔμελλεν αὐτὸς 
ἔρχεσθαι.  

 
TB Kemudian dari pada itu Tuhan menunjuk tujuh puluh murid yang lain, 
lalu mengutus mereka berdua-dua mendahului-Nya ke setiap kota dan tempat 
yang hendak dikunjungi-Nya. 
 

GTNA: Μετὰ δὲ ταῦτα ἀνέδειξεν ὁ κύριος ἑτέρους  ἑβδομήκοντα [δύο]  καὶ 
ἀπέστειλεν αὐτοὺς ἀνὰ δύο [δύο] πρὸ προσώπου αὐτοῦ εἰς πᾶσαν πόλιν καὶ τόπον οὗ 
ἤμελλεν αὐτὸς ἔρχεσθαι.  

 
TSI: Sesudah itu Yesus memilih tujuh puluh dua orang pengikut yang lain, 
lalu diutus-Nya pergi berdua-dua ke setiap kota dan tempat yang akan 
dikunjungi-Nya. 
 

Perbandingan: Perhatikan dalam GTNA bahwa mereka menulis [δύο] dalam kurung, 
yang menunjukkan bahwa para ahli yang menyususn GTNA masih meragukan kalau 
sebaiknya ditulis atau tidak. 99 persen dari naskah kuno yang berisi Injil Lukas 
mendukung GTB. 

 
Dari ke-5 terjemahan pendukung GTNA, hanya NIV yang menerjemahkan 
‘seventy-two’. RSV, NASB, TB dan BIS masih ikuti GTB. 
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 Lukas 11:2-4 
GTB 2 Εἶπεν δὲ αὐτοῖς, Ὅταν προσεύχησθε, λέγετε, Πάτερ  ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς 
οὐρανοῖς , ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου. Ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου.  Γενηθήτω τὸ θέλημά 
σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς.  3 Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δίδου ἡμῖν τὸ 
καθ᾽ ἡμέραν. 4 Καὶ ἄφες ἡμῖν τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, καὶ γὰρ αὐτοὶ ἀφίεμεν παντὶ 
ὀφείλοντι ἡμῖν. Καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,  ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ 
πονηροῦ. 

 
MILT Dan Dia berkata kepada mereka, “Manakala kamu berdoa, katakanlah: 
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah Nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, 
jadilah kehendak-Mu seperti di dalam surga, juga di atas bumi. 
3 Berikanlah kepada kami hari ini roti kami sehari-hari; 
4 dan ampunkanlah kepada kami dosa-dosa kami, karena kami pun 

mengampunkan kepada setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan 

janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi luputkanlah 

kami dari yang jahat .” 13

GTNA 2 εἶπεν δὲ αὐτοῖς· ὅταν προσεύχησθε λέγετε· Πάτερ  <…>, ἁγιασθήτω τὸ 
ὄνομά σου· ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου·  <…> 3 τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δίδου ἡμῖν 
τὸ καθ᾽ ἡμέραν· 4 καὶ ἄφες ἡμῖν τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, καὶ γὰρ αὐτοὶ ἀφίομεν παντὶ 
ὀφείλοντι ἡμῖν· καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν  <…>. 

 
TB 2 Jawab Yesus kepada mereka: “Apabila kamu berdoa, katakanlah:  
Bapa <…>, dikuduskanlah nama-Mu;  
datanglah Kerajaan-Mu. 
<…> 
3 Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya 
4 dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kamipun mengampuni setiap 
orang yang bersalah kepada kami; dan janganlah membawa kami ke dalam 
pencobaan 
<…>.” 
 

Perbandingan: GTB didukung oleh lebih dari 99% naskah kuno, sedangkan kurang 
dari 1% dari naskah kuno mendukung GTNA. Dan di dalam Matius 6, GTB juga 
mendukung bagian tradisional dari Doa Bapa Kami: “Karena Engkaulah yang 
empunya Kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.” 
(Dikutip dari catatan kaki dalam TB.) 

 
Dalam ayat 2, kelima terjemahan pendukung GTNA menerjemahkan seperti 
TB, kecuali BIS menambah sedikit yang merupakan GTB dalam frasa 
terakhir, “Semoga Engkau memerintah di bumi.” Dalam ayat 4, kelima 
terjemahan pendukung GTNA menerjemahkan seperti TB. 
  

13 Lebih tepat untuk ayat 4 bagian terakhir, ‘dari si jahat’, maksudnya iblis. 
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 Lukas 22:43, 44 
GTB 43 Ὤφθη δὲ αὐτῷ ἄγγελος ἀπ᾽ οὐρανοῦ ἐνισχύων αὐτόν. 44 Καὶ γενόμενος ἐν 
ἀγωνίᾳ, ἐκτενέστερον προσηύχετο. Ἐγένετο δὲ ὁ ἱδρὼς αὐτοῦ ὡσεὶ θρόμβοι αἵματος 
καταβαίνοντες ἐπὶ τὴν γῆν.  

 
TB 43 Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepada-Nya 
untuk memberi kekuatan kepada-Nya. 44 Ia sangat ketakutan dan makin 
bersungguh-sungguh berdoa. Peluh-Nya menjadi seperti titik-titik darah 

yang bertetesan ke tanah. 
 

GTNA [[43 ὤφθη δὲ αὐτῷ ἄγγελος ἀπ᾽ οὐρανοῦ ἐνισχύων αὐτόν. 44 καὶ γενόμενος 
ἐν ἀγωνίᾳ ἐκτενέστερον προσηύχετο· καὶ ἐγένετο ὁ ἱδρὼς αὐτοῦ ὡσεὶ θρόμβοι 
αἵματος καταβαίνοντες ἐπὶ τὴν γῆν. ]] 

 
Semua terjemahan mengikuti GTB. 

 
Perbandingan: Tanda kurung ganda pada GTNA berarti bahwa materi yang diberi 
tanda itu pasti bukan tulisan asli Lukas.  Tetapi kalau sebagian teks ‘pasti tidak 14

termasuk naskah asli dari penulis pertama’, seharusnya teks ini tidak ditulis sama 
sekali! Tetapi kenyataannya, 99 persen dari naskah kuno menuliskan ayat 43-44. 

 
Kelima terjemahan pendukung GTNA tidak mengikuti GTNA dalam 
kedua ayat ini, tetapi mengikuti GTB. NASB dan NIV menambah catatan 
kaki, dan BIS menaruh kedua ayat dalam kurung. 
 

 

14 Dalam bahasa Inggris, para ahli GTNA memberi arti dua kurung sebagai “known not to be a part of the 
original text.”  

25  



 Lukas 23:45 
GTB Καὶ  ἐσκοτίσθη  ὁ ἥλιος, καὶ ἐσχίσθη τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ μέσον. 

 
MILT dan matahari menjadi gelap, dan tabir di tempat suci terbelah di 
tengahnya. 

 
GTNA τοῦ ἡλίου  ἐκλιπόντος , ἐσχίσθη δὲ τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ μέσον. 

 
TL Maka cahaya matahari pun hilanglah; dan tirai Bait Allah cariklah 
terbelah dua. 
 

Perbandingan: GTB mengatakan bahwa matahari telah menjadi gelap (cahaya 
redup), sementara GTNA mengatakan bahwa matahari hilang cahaya karena gerhana. 
Gerhana matahari mustahil ketika bulan penuh, seperti yang selalu terjadi pada 
Paskah, dan itulah waktu penyaliban Yesus. 

 
Empat dari terjemahan pendukung GTNA, menerjemahkan sesuai GTNA 
dalam ayat ini. RSV menerjemahkan dengan cara yang saya rasa lebih seperti 
GTB, “the sun’s light failed”, dan catatan kaki mendukung GTNA. 
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 Lukas 24:17 
GTB Εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς, Τίνες οἱ λόγοι οὗτοι οὓς ἀντιβάλλετε πρὸς ἀλλήλους 
περιπατοῦντες,  καί ἐστε σκυθρωποί; 

 
MILT Dan Dia berkata kepada mereka, “Perkataan-perkataan apa ini 

yang sedang kamu percakapkan seorang terhadap yang lain selagi 

berjalan, dan kamu menjadi muram?” 
 

GTNA εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς· τίνες οἱ λόγοι οὗτοι οὓς ἀντιβάλλετε πρὸς ἀλλήλους 
περιπατοῦντες;  καὶ ἐστάθησαν σκυθρωποί. 

 
TB Yesus berkata kepada mereka: “Apakah yang kamu percakapkan 
sementara kamu berjalan?” Maka berhentilah mereka dengan muka 
muram.  15

 
Perbandingan: Dukungan untuk GTB adalah 97 persen salinan kuno. Dukungan 
GTNA hanya 0.5 person. 

 
Kelima terjemahan pendukung GTNA menerjemahkan seperti TB dalam ayat 
ini. 
  

15 Secara lebih harfiah, ‘… dan berdirilah mereka dengan muka muram’. 
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 Lukas 24:42 
GTB Οἱ δὲ ἐπέδωκαν αὐτῷ ἰχθύος ὀπτοῦ μέρος,  καὶ ἀπὸ μελισσίου κηρίου. 

 
MILT Dan mereka memberikan kepada-Nya sepotong ikan bakar dan 

madu lebah. 
 

GTNA οἱ δὲ ἐπέδωκαν αὐτῷ ἰχθύος ὀπτοῦ μέρος  <…>· 
 
TB Lalu mereka memberikan kepada-Nya sepotong ikan goreng <…> 
 

Perbandingan: GTB didukung oleh 94% dari naskah kuno yang berisi Injil Lukas. 
GTNA menghilangkan frasa kedua berdasarkan hanya 0.7% naskah. 

 
Kelima terjemahan pendukung GTNA menerjemahkan seperti TB dalam ayat 
ini. 
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Yohanes 1:18 
GTB Θεὸν οὐδεὶς ἑώρακεν πώποτε·  ὁ μονογενὴς υἱός , ὁ ὢν εἰς τὸν κόλπον τοῦ 
πατρός, ἐκεῖνος ἐξηγήσατο. 

 
TB Tidak seorangpun yang pernah melihat Allah; tetapi Anak Tunggal 
Allah, yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakan-Nya. 
 

GTNA Θεὸν οὐδεὶς ἑώρακεν πώποτε·  μονογενὴς θεὸς  ὁ ὢν εἰς τὸν κόλπον τοῦ 
πατρὸς ἐκεῖνος ἐξηγήσατο. 

 
NASB No one has seen God at any time; the only begotten God who is in the 
bosom of the Father, He has explained Him. 
 

Perbandingan: GTB menuliskan ‘Anak Tunggal’, yang terdapat dalam tulisan 
Yohanes sebanyak lima kali (1:14, 18; 3:16, 18; 1Yohanes 4:9). Dukungan dari teks 
kuno untuk μονογενὴς θεὸς  sangat tipis. 

 
Dari kelima terjemahan pendukung GTNA, NASB menerjemahkan ‘only 
begotten God’— kalau dimengerti secara harfiah, sepertinya Allah dilahirkan. 
Edisi pertama NIV (1984) menuliskan ‘but God the one and only’.  16

Sedangkan NIV edisi terbaru sudah kembali menerjemahkan seperti GTB, ‘but 
the one and only Son’. TB, BIS dan RSV mengikuti GTB. 
 
  

16 Kata μονογενὴς  dalam GTNA harus ditafsirkan dengan arti lebih generik daripada ‘tunggal-dilahirkan’, dan 
karena itu NIV tidak salah menerjemahkan teks GTNA sebagai ‘the one and only/satu-satunya’. Sudah sangat 
jelas, teks GTB lebih baik karena μονογενὴς  cocok untuk Anak. 
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Yohanes 3:13 
GTB Καὶ οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς τὸν οὐρανόν, εἰ μὴ ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς, ὁ 
υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου  ὁ ὢν ἐν τῷ οὐρανῷ. 

 
MILT Dan tidak seorang pun yang telah naik ke surga, kecuali Dia yang telah 
turun dari surga, yakni Anak Manusia yang ada di surga. 

 
GTNA καὶ οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς τὸν οὐρανὸν εἰ μὴ ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς, ὁ 
υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου  <…>.  

 
TB Tidak ada seorangpun yang telah naik ke sorga, selain dari pada Dia yang 
telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia  <…>. 
 

Perbandingan: Varian di ayat ini selaras dengan Yohanes 1:18: “Tidak seorangpun 
yang pernah melihat Allah; tetapi Anak Tunggal Allah, yang ada di pangkuan Bapa, 
Dialah yang menyatakan-Nya.” (TB) Walaupun ayat 13 GTB kedengaran aneh bagi 
kita di zaman sekarang, varian ini didukung oleh 98.4 persen naskah kuno. Dukungan 
untuk varian GTNA adalah satu persen saja. 

 
Kelima terjemahan pendukung GTNA menerjemahkan seperti TB dalam ayat 
ini. 
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Yohanes 6:47 
GTB Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ πιστεύων  εἰς ἐμέ , ἔχει ζωὴν αἰώνιον. 

 
MILT Sesungguh-sungguhnya Aku berkata kepadamu, siapa yang 

percaya kepada-Ku, ia beroleh hidup kekal. 
 

GTNA Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ πιστεύων  <…> ἔχει ζωὴν αἰώνιον. 
 
TB Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa percaya <…>, ia 
mempunyai hidup yang kekal. 
 

Perbandingan: GTB menyatakan obyek percaya— yaitu Yesus. Varian GTNA 
memaksakan pembaca untuk mencari dalam konteks untuk obyek percaya. 

 
Kelima terjemahan pendukung GTNA menerjemahkan seperti TB dalam ayat 
ini. 
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Yohanes 7:8 
GTB Ὑμεῖς ἀνάβητε εἰς τὴν ἑορτὴν ταύτην· ἐγὼ  οὔπω  ἀναβαίνω εἰς τὴν ἑορτὴν 
ταύτην, ὅτι ὁ καιρὸς ὁ ἐμὸς οὔπω πεπλήρωται. 

 
TB Pergilah kamu ke pesta itu. Aku belum pergi ke situ, karena waktu-Ku p  
belum genap." 
 

GTNA ὑμεῖς ἀνάβητε εἰς τὴν ἑορτήν· ἐγὼ  οὐκ  ἀναβαίνω εἰς τὴν ἑορτὴν ταύτην, ὅτι 
ὁ ἐμὸς καιρὸς οὔπω πεπλήρωται. 

 
BIS Pergilah kalian sendiri ke perayaan itu. Aku tidak pergi sebab belum 
waktunya buat Aku. 
 

Perbandingan: Dalam GTNA Yesus menipu saudara-saudara-Nya tentang 
kehadiran-Nya di perayaan Pesta Pondok Cabang-cabang Berdaun. Dalam GTB 
Yesus jelas tentang rencana-Nya untuk nanti mengikuti perayaan tersebut. 

 
Dari kelima terjemahan pendukung GTNA, RSV dan NASB menerjemahkan 
seperti BIS dalam ayat ini. TB mengikuti GTB dalam ayat ini. Dan edisi 
pertama NIV mengikuti GTB, tetapi edisi terbaru mengikuti GTNA. 
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Yohanes 7:53-8:11 
GTB Καὶ ἐπορεύθη ἕκαστος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ· Ἰησοῦς δὲ ἐπορεύθη εἰς τὸ ὄρος 
τῶν Ἐλαιῶν. Ὄρθρου δὲ πάλιν παρεγένετο εἰς τὸ ἱερόν, καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἤρχετο· καὶ 
καθίσας ἐδίδασκεν αὐτούς. Ἄγουσιν δὲ οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι πρὸς αὐτὸν 
γυναῖκα ἐν μοιχείᾳ καταληφθεῖσαν· καὶ στήσαντες αὐτὴν ἐν μέσῳ, λέγουσιν αὐτῷ, 
πειράζοντες, Διδάσκαλε, αὕτη ἡ γυνὴ κατελήφθη ἐπ᾽ αὐτοφόρῳ μοιχευομένη. Ἐν δὲ 
τῷ νόμῳ Μωσῆς ἡμῖν ἐνετείλατο τὰς τοιαύτας λιθοβολεῖσθαι· σὺ οὖν τί λέγεις; 
Τοῦτο δὲ ἔλεγον πειράζοντες αὐτόν, ἵνα ἔχωσιν κατηγορεῖν αὐτοῦ. Ὁ δὲ Ἰησοῦς 
κάτω κύψας, τῷ δακτύλῳ ἔγραφεν εἰς τὴν γῆν, μὴ προσποιούμενος. Ὡς δὲ ἐπέμενον 
ἐρωτῶντες αὐτόν, ἀνακύψας εἶπεν πρὸς αὐτούς, Ὁ ἀναμάρτητος ὑμῶν, πρῶτον ἐπ᾽ 
αὐτὴν τὸν λίθον βαλέτω. Καὶ πάλιν κάτω κύψας ἔγραφεν εἰς τὴν γῆν. Οἱ δέ, 
ἀκούσαντες, καὶ ὑπὸ τῆς συνειδήσεως ἐλεγχόμενοι, ἐξήρχοντο εἷς καθ᾽ εἷς, 
ἀρξάμενοι ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων· καὶ κατελείφθη μόνος ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἡ γυνὴ ἐν 
μέσῳ οὖσα. Ἀνακύψας δὲ ὁ Ἰησοῦς, καὶ μηδένα θεασάμενος πλὴν τῆς γυναικός, 
εἶπεν αὐτῇ, Ποῦ εἰσιν ἐκεῖνοι οἱ κατήγοροί σου; Οὐδείς σε κατέκρινεν; Ἡ δὲ εἶπεν, 
Οὐδείς, κύριε. Εἶπεν δὲ ὁ Ἰησοῦς, Οὐδὲ ἐγώ σε κρίνω· πορεύου καὶ μηκέτι 
ἁμάρτανε. 

 
GTNA [[Καὶ ἐπορεύθησαν ἕκαστος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ, Ἰησοῦς δὲ ἐπορεύθη εἰς τὸ 
ὄρος τῶν ἐλαιῶν. Ὄρθρου δὲ πάλιν παρεγένετο εἰς τὸ ἱερὸν καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἤρχετο 
πρὸς αὐτόν, καὶ καθίσας ἐδίδασκεν αὐτούς. Ἄγουσιν δὲ οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ 
Φαρισαῖοι γυναῖκα ἐπὶ μοιχείᾳ κατειλημμένην καὶ στήσαντες αὐτὴν ἐν μέσῳ 
λέγουσιν αὐτῷ· διδάσκαλε, αὕτη ἡ γυνὴ κατείληπται ἐπ᾽ αὐτοφώρῳ μοιχευομένη· ἐν 
δὲ τῷ νόμῳ ἡμῖν Μωϋσῆς ἐνετείλατο τὰς τοιαύτας λιθάζειν. σὺ οὖν τί λέγεις; τοῦτο 
δὲ ἔλεγον πειράζοντες αὐτόν, ἵνα ἔχωσιν κατηγορεῖν αὐτοῦ. ὁ δὲ Ἰησοῦς κάτω κύψας 
τῷ δακτύλῳ κατέγραφεν εἰς τὴν γῆν. τοῦτο δὲ ἔλεγον πειράζοντες αὐτόν, ἵνα ἔχωσιν 
κατηγορεῖν αὐτοῦ. ὁ δὲ Ἰησοῦς κάτω κύψας τῷ δακτύλῳ κατέγραφεν εἰς τὴν γῆν. ὡς 
δὲ ἐπέμενον ἐρωτῶντες αὐτόν, ἀνέκυψεν καὶ εἶπεν αὐτοῖς· ὁ ἀναμάρτητος ὑμῶν 
πρῶτος ἐπ᾽ αὐτὴν βαλέτω λίθον. καὶ πάλιν κατακύψας ἔγραφεν εἰς τὴν γῆν. οἱ δὲ 
ἀκούσαντες ἐξήρχοντο εἷς καθ᾽ εἷς ἀρξάμενοι ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων καὶ κατελείφθη 
μόνος καὶ ἡ γυνὴ ἐν μέσῳ οὖσα. ἀνακύψας δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῇ· γύναι, ποῦ εἰσιν; 
οὐδείς σε κατέκρινεν; ἡ δὲ εἶπεν· οὐδείς, κύριε. εἶπεν δὲ ὁ Ἰησοῦς· οὐδὲ ἐγώ σε 
κατακρίνω· πορεύου, [καὶ] ἀπὸ τοῦ νῦν μηκέτι ἁμάρτανε .]] 

 
Perbandingan: GTB, didukung oleh 85% dari semua naskah kuno.  

 
Tidak ada terjemahan PB yang menghilangkan 12 ayat ini. Kelima 
terjemahan pendukung GTNA mengikuti GTB dalam bagian ini. BIS 
taruh bagian ini dalam kurung, tetapi tidak ada catatan kaki untuk menjelaskan 
arti dari kurung itu. TB tidak menandai bagian ini dengan kurung. 
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Yohanes 8:59 
GTB Ἦραν οὖν λίθους ἵνα βάλωσιν ἐπ᾽ αὐτόν· Ἰησοῦς δὲ ἐκρύβη, καὶ ἐξῆλθεν ἐκ 
τοῦ ἱεροῦ,  διελθὼν διὰ μέσου αὐτῶν· καὶ παρῆγεν οὕτως. 

 
MILT Oleh karena itu mereka memungut batu-batu supaya mereka 

dapat melemparkannya kepada-Nya. Namun YESUS bersembunyi dan 

keluar dari bait suci sambil berjalan menerobos di antara 

mereka, dan begitulah Dia berlalu. 
 

GTNA Ἦραν οὖν λίθους ἵνα βάλωσιν ἐπ᾽ αὐτόν. Ἰησοῦς δὲ ἐκρύβη καὶ ἐξῆλθεν ἐκ 
τοῦ ἱεροῦ <…>. 

 
TB Lalu mereka mengambil batu untuk melempari Dia; tetapi Yesus 
menghilang dan meninggalkan Bait Allah. 
 

Perbandingan: Cerita yang lebih lengkap dalam GTB didukung oleh 99 persen 
naskah kuno. 

 
Kelima terjemahan pendukung GTNA menerjemahkan seperti TB dalam ayat 
ini. 
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 Kisah Para Rasul 7:46 
GTB ὃς εὗρεν χάριν ἐνώπιον τοῦ θεοῦ, καὶ ᾐτήσατο εὑρεῖν σκήνωμα  τῷ θεῷ Ἰακώβ . 

 
AYT Daud mendapatkan kasih karunia di hadapan Allah dan minta 

untuk mendapatkan tempat kediaman bagi Allah Yakub. 
 

GTNA ὃς εὗρεν χάριν ἐνώπιον τοῦ θεοῦ καὶ ᾐτήσατο εὑρεῖν σκήνωμα  τῷ οἴκῳ 
Ἰακώβ . 

 
Daud mendapatkan kasih karunia di hadapan Allah dan minta untuk 

mendapatkan tempat kediaman bagi keturunan Yakub. 
 

Perbandingan: GTB mempunyai 95 persen dukungan dari semua naskah kuno yang 
memiliki kitab Kisah, sedangkan varian GTNA hanya didukung oleh dua naskah (atau 
sekitar lima persen). ‘Allah Yakub’ bukan berarti bahwa Allah dimiliki oleh Yakub, 
tetapi memang ‘Allah yang disembah oleh Yakub’. Sedangkan varian GTNA 
‘mendapat rumah (bagi) Yakub’ kurang masuk akal— biarpun mengerti kata ‘rumah’ 
sebagai kiasan yang melambangkan seluruh keturunan Yakub. 

 
Kelima terjemahan pendukung GTNA mengikuti GTB dalam ayat ini. 
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 Kisah 16:13 
 

GTB Τῇ τε ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων ἐξήλθομεν ἔξω τῆς πόλεως παρὰ ποταμόν, οὗ 
ἐνομίζετο  προσευχὴ εἶναι, καὶ καθίσαντες ἐλαλοῦμεν ταῖς συνελθούσαις γυναιξίν. 

 
Lalu pada hari Sabat, kami pergi ke luar pintu gerbang kota menuju tepi 
sungai, tempat di mana biasanya orang Yahudi berdoa. Maka kami duduk dan 
berbicara dengan para wanita yang sedang berkumpul di situ 
 

GTNA τῇ τε ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων ἐξήλθομεν ἔξω τῆς πύλης παρὰ ποταμὸν οὗ 
ἐνομίζομεν  προσευχὴν εἶναι, καὶ καθίσαντες ἐλαλοῦμεν ταῖς συνελθούσαις γυναιξίν. 

 
TB Pada hari Sabat kami ke luar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi 
sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi, yang sudah kami duga 
ada di situ; setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang 
ada berkumpul di situ. 
 

Perbandingan: Kedua varian itu masuk akal. Tetapi varian yang didukung oleh 
GTNA hanya terdapat dalam dua persen dari semua salinan kuno yang memiliki kitab 
Kisah. 

 
Kelima terjemahan pendukung GTNA menerjemahkan seperti TB dalam ayat 
ini. 
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 Kisah 19:16 
GTB Καὶ ἐφαλλόμενος ἐπ᾽ αὐτοὺς ὁ ἄνθρωπος ἐν ᾧ ἦν τὸ πνεῦμα τὸ πονηρόν, καὶ 
κατακυριεύσαν  αὐτῶν , ἴσχυσεν κατ᾽ αὐτῶν, ὥστε γυμνοὺς καὶ τετραυματισμένους 
ἐκφυγεῖν ἐκ τοῦ οἴκου ἐκείνου. 

 
TB Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi 
mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang 
itu dengan telanjang dan luka-luka. 
 

GTNA καὶ ἐφαλόμενος ὁ ἄνθρωπος ἐπ᾽ αὐτοὺς ἐν ᾧ ἦν τὸ πνεῦμα τὸ πονηρόν, 
κατακυριεύσας  ἀμφοτέρων  ἴσχυσεν κατ᾽ αὐτῶν ὥστε γυμνοὺς καὶ 
τετραυματισμένους ἐκφυγεῖν ἐκ τοῦ οἴκου ἐκείνου. 

 
TL Lalu orang yang dirasuk setan itu pun menerkam mereka itu, lalu 

membelasah  keduanya, serta menewaskan mereka itu sehingga lari 
17

dari dalam rumah itu bertelanjang dan dengan lukanya. 
 

Perbandingan: Ayat 14 berkata bahwa tujuh anak laki-laki Skewa dengan sengaja 
melakukan perjalanan dari kota ke kota untuk berusaha mengusir roh-roh jahat dari 
beberapa kasus orang yang kerasukan. Kata ganti orang yang diterjemahkan ‘mereka’ 
cocok untuk ketujuh anak Skewa, sedangkan ‘mereka berdua’ dalam GTNA kurang 
cocok dalam konteks cerita ini. 

 
Kelima terjemahan pendukung GTNA mengikuti GTB dalam ayat ini.  
 
 
 
  

17 Saya tidak menemukan kata ‘membelasah’ dalam kamus. Bahasa Yunani bisa diterjemahkan ‘menguasai’ atau 
seperti TB ‘menggagahi’. 
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 Kisah 28:13 
GTB ὅθεν  περιελθόντες  κατηντήσαμεν εἰς Ῥήγιον, καὶ μετὰ μίαν ἡμέραν 
ἐπιγενομένου νότου, δευτεραῖοι ἤλθομεν εἰς Ποτιόλους· 

 
TB Dari situ kami menyusur pantai, lalu sampai ke Regium. Sehari 
kemudian bertiuplah angin selatan dan pada hari kedua sampailah kami di 
Putioli. 
 

GTNA ὅθεν  περιελόντες  κατηντήσαμεν εἰς Ῥήγιον. καὶ μετὰ μίαν ἡμέραν 
ἐπιγενομένου νότου δευτεραῖοι ἤλθομεν εἰς Ποτιόλους, 

 
Dari situ kami dengan membawa sesuatu, lalu sampai ke Regium. Sehari 
kemudian bertiuplah angin selatan dan pada hari kedua sampailah kami di 
Putioli. 
 

Perbandingan: Perbedaan kedua varian di ayat ini hanya satu huruf. Kata ‘menyusur 
pantai’ dalam GTB masuk akal.  

 
Kelima terjemahan pendukung GTNA mengikuti GTB dalam ayat ini.  
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 Roma 11:6 
GTB Εἰ δὲ χάριτι, οὐκέτι ἐξ ἔργων· ἐπεὶ ἡ χάρις οὐκέτι γίνεται χάρις.  Εἰ δὲ ἐξ 
ἔργων, οὐκέτι ἐστὶν χάρις· ἐπεὶ τὸ ἔργον οὐκέτι ἐστὶν ἔργον. 

 
MILT Dan jika oleh anugerah, maka bukan lagi atas dasar perbuatan, karena 
jika demikian, anugerah bukan lagi menjadi anugerah. Namun jika atas 
dasar perbuatan, maka bukan lagi merupakan anugerah, karena jika 
demikian, perbuatan itu bukan lagi merupakan perbuatan.  18

 
GTNA εἰ δὲ χάριτι, οὐκέτι ἐξ ἔργων, ἐπεὶ ἡ χάρις οὐκέτι γίνεται χάρις.  <…> 
 

TB Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena 
perbuatan, sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih 
karunia. <…> 
 

Perbandingan: Varian panjang dalam GTB didukung oleh 96% naskah kuno, dan 
jauh lebih tegas karena ajaran yang sama diulangi dari perspektif sebaliknya. 
Dukungan GTNA hanya terdapat dalam 3.5% naskah kuno. 

 
Kelima terjemahan pendukung GTNA menerjemahkan seperti TB dalam ayat 
ini. 
 
 
 
  

18 Ayat GTB cukup sulit dimengerti kalau diterjemahkan secara harfiah. Ketika diterjemahkan berdasarkan arti, 
menjadi seperti ini: Allah memilih sejumlah orang ini hanya karena kebaikan hati-Nya, dan bukan karena 
hal-hal baik yang pernah mereka buat untuk Allah. Seandainya Allah memilih mereka atas dasar perbuatan 
mereka, maka pilihan-Nya tidak lagi karena kebaikan hati-Nya. Dan sebaliknya, kalau keselamatan kita atas 
dasar perbuatan kita, tidak usah kita berharap menerima kebaikan hati Allah. Dengan demikian 
satu-satunya harapan kita masing-masing adalah kekuatan kita sendiri.  

39  



 1 Korintus 5:1 
GTB Ὅλως ἀκούεται ἐν ὑμῖν πορνεία, καὶ τοιαύτη πορνεία, ἥτις  οὐδὲ  ἐν τοῖς 
ἔθνεσιν  ὀνομάζεται , ὥστε γυναῖκά τινα τοῦ πατρὸς ἔχειν. 

 
MILT Terdengar secara umum di antara kamu ada percabulan, dan percabulan 
seperti itulah yang tidak pernah disebut di antara bangsa-bangsa, bahwa 
seseorang mengambil istri ayahnya. 
 

GTNA Ὅλως ἀκούεται ἐν ὑμῖν πορνεία, καὶ τοιαύτη πορνεία ἥτις  οὐδὲ  ἐν τοῖς 
ἔθνεσιν <…>, ὥστε γυναῖκά τινα τοῦ πατρὸς ἔχειν. 

 
TB Memang orang mendengar, bahwa ada percabulan di antara kamu, dan 
percabulan yang begitu rupa, seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara 
bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup 
dengan isteri ayahnya. 
 

Perbandingan: GTB memberikan penjelasan bahwa jenis percabulan yang sudah 
terjadi di jemaat Korintus begitu buruk dan memalukan sehingga tidak dibicarakan 
dan selalu didiam-diamkan ketika terjadi di antara orang-orang bukan Yahudi. 
Sedangkan GTNA mengatakan bahwa percabulan semacam itu sama sekali tidak 
ditemukan di antara orang bukan Yahudi. Tetapi kita tahu dari sumber sejarah lain 
bahwa jenis percabulan tersebut juga dipraktekkan pada zaman itu dan di wilayah itu. 

 
Kelima terjemahan pendukung GTNA menerjemahkan seperti TB dalam ayat 
ini. 
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 Efesus 5:30 
GTB ὅτι μέλη ἐσμὲν τοῦ σώματος αὐτοῦ,  ἐκ τῆς σαρκὸς αὐτοῦ καὶ ἐκ τῶν ὀστέων 
αὐτοῦ . 

 
MILT Sebab kita adalah anggota tubuh-Nya, dari daging-Nya dan 

dari tulang-tulang-Nya. 
 

GTNA ὅτι μέλη ἐσμὲν τοῦ σώματος αὐτοῦ  <…>. 
 
TB karena kita adalah anggota tubuh-Nya <…>. 
 

Perbandingan: GTB didukung oleh 98% naskah kuno. GTNA didukung oleh 2% 
naskah kuno. Sekali lagi, GTB lebih tegas. 

 
Kelima terjemahan pendukung GTNA menerjemahkan seperti TB dalam ayat 
ini. 
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 Kolose 4:8 
GTB ὃν ἔπεμψα πρὸς ὑμᾶς εἰς αὐτὸ τοῦτο, ἵνα  γνῷ τὰ περὶ ὑμῶν  καὶ παρακαλέσῃ 
τὰς καρδίας ὑμῶν· 

 
Karena itulah saya sudah mengutus dia kepada kalian. Saya mengharapkan 
supaya dia mengetahuai keadaan kalian dan supaya dia menguatkan hati 
kalian. 
 

GTNA ὃν ἔπεμψα πρὸς ὑμᾶς εἰς αὐτὸ τοῦτο, ἵνα  γνῶτε τὰ περὶ ἡμῶν  καὶ 
παρακαλέσῃ τὰς καρδίας ὑμῶν,  

 
TB Ia kusuruh kepadamu dengan maksud, supaya kamu tahu akan hal ihwal 
kami dan supaya ia menghibur hatimu. 
 

Perbandingan: Kedua varian masuk akal. GTB didukung oleh 88.1 persen naskah 
kuno. 

 
Kelima terjemahan pendukung GTNA menerjemahkan seperti TB dalam ayat 
ini. 
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 1 Timotius 3:16 
GTB Καὶ ὁμολογουμένως μέγα ἐστὶν τὸ τῆς εὐσεβείας μυστήριον·  θεὸς  ἐφανερώθη 
ἐν σαρκί, ἐδικαιώθη ἐν πνεύματι, ὤφθη ἀγγέλοις, ἐκηρύχθη ἐν ἔθνεσιν, ἐπιστεύθη ἐν 
κόσμῳ, ἀνελήφθη ἐν δόξῃ. 

 
MILT Dan, rahasia yang besar dari kesalehan itu tidaklah 

terbantahkan, bahwa Allah  telah dinyatakan di dalam daging,  
19

dibenarkan di dalam Roh,  

terlihat oleh para malaikat,  

diberitakan di antara bangsa-bangsa,  

dipercaya di dalam dunia,  

diangkat dalam kemuliaan. 
 

GTNA καὶ ὁμολογουμένως μέγα ἐστὶν τὸ τῆς εὐσεβείας μυστήριον·  ὃς  ἐφανερώθη 
ἐν σαρκί, ἐδικαιώθη ἐν πνεύματι, ὤφθη ἀγγέλοις, ἐκηρύχθη ἐν ἔθνεσιν, ἐπιστεύθη ἐν 
κόσμῳ, ἀνελήμφθη ἐν δόξῃ. 

 
TB Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita:  
“Dia, yang telah menyatakan diri-Nya dalam rupa manusia,  
dibenarkan dalam Roh;  
yang menampakkan diri-Nya kepada malaikat-malaikat,  
diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah;  
yang dipercayai di dalam dunia,  
diangkat dalam kemuliaan. 
 

Perbandingan: GTB lebih benar sesuai tata bahasa dan lebih gampang dimengerti, 
karena frasa kedua memulai dengan subyek/Pelaku baru— yaitu Allah. Sementara 
GTNA menggunakan kata ‘yang (maskulin)’, dan kurang jelas pelaku atau kata benda 
mana yang dirujuk dengan kata itu. Dalam frasa pertama, rahasia adalah jenis netral, 
dan ibadah adalah feminine. 98.5 persen naskah kuno mendukung GTB. 

 
Kelima terjemahan pendukung GTNA menerjemahkan seperti TB dalam ayat 
ini. 
 
 
 
  

19 ILT menerjemahkan ‘Elohim’, tetapi situs alkitab.sabda.org memodifikasikan sesuai GTNA menjadi ‘Dia’. 
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 Yakobus 1:19 
GTB Ὥστε , ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, ἔστω πᾶς ἄνθρωπος ταχὺς εἰς τὸ ἀκοῦσαι, 
βραδὺς εἰς τὸ λαλῆσαι, βραδὺς εἰς ὀργήν· 

 
Jadi, saudara-saudari yang saya kasihi, hendaklah setiap kita selalu lebih suka 
mendengar daripada berbicara. Dan tidak boleh cepat marah. 
 

GTNA Ἴστε , ἀδελφοί μου ἀγαπητοί· ἔστω δὲ πᾶς ἄνθρωπος ταχὺς εἰς τὸ ἀκοῦσαι, 
βραδὺς εἰς τὸ λαλῆσαι, βραδὺς εἰς ὀργήν· 

 
TB Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini: setiap orang 
hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga 
lambat untuk marah; 
 

Perbandingan: GTNA kedengaran canggung. GTB didukung oleh 95 persen naskah 
kuno. GTNA hanya didukung oleh tiga persen. 

 
Kelima terjemahan pendukung GTNA menerjemahkan seperti TB dalam ayat 
ini. 
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 2 Petrus 3:10 
GTB Ἥξει δὲ ἡ ἡμέρα κυρίου ὡς κλέπτης ἐν νυκτί, ἐν ᾗ οἱ οὐρανοὶ ῥοιζηδὸν 
παρελεύσονται, στοιχεῖα δὲ καυσούμενα λυθήσονται, καὶ γῆ καὶ τὰ ἐν αὐτῇ ἔργα 
κατακαήσεται . 

 
AYT Hari kedatangan Tuhan akan tiba seperti seorang pencuri, dan 

langit akan lenyap dengan suara yang dahsyat. Benda-benda langit 

akan terbakar habis dan meleleh oleh api yang sangat panas, dan dunia 

beserta segala isinya juga akan terbakar habis. 
 

GTNA Ἥξει δὲ ἡμέρα κυρίου ὡς κλέπτης ἐν ᾗ οἱ οὐρανοὶ ῥοιζηδὸν παρελεύσονται, 
στοιχεῖα δὲ καυσούμενα λυθήσεται, καὶ γῆ καὶ τὰ ἐν αὐτῇ ἔργα  οὐχ  εὑρεθήσεται .  20

 
TB Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan 
lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus 
dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang 
lenyap.  21

 
Perbandingan: GTB sangat masuk akal dengan “akan terbakar habis.” GTNA 
ternyata dibuat-buat, karena kata οὐχ  sama sekali tidak ditemukan dalam naskah 
kuno apa pun. Para ahli GTNA memasukkan kata tersebut supaya varian 
εὑρεθήσεται  bisa lebih masuk akal— menjadi ‘tidak akan terdapat’. Dukungan 
salinan kuno untuk GTB adalah 90.2 persen. Kata kerja ‘terbakar’ dalam bentuk lain 
didukung oleh 3.4 persen salinan kuno. Dukungan untuk kata εὑρεθήσεται  hanya 3.2 
persen, sedangkan dukungan untuk kata οὐχ  sama sekali tidak ada— 0 persen. 

 
Dari ke-5 terjemahan pendukung GTNA, RSV dan NASB masih mengikuti 
GTB. NIV tidak sepenuhnya mengikuti GTNA, sedangkan BIS dan TB 
mengikuti GTNA dan menerjemahkannya sesuai artinya. 
 
 
  

20 Varian ini terdapat dalam NA edisi 27-28. NA edisi 1904/SBL tidak menuliskan kata οὐχ . Tanpa kata itu, 
ESV menerjemahkan, “the earth and the works that are done on it will be exposed.” NIV 

menerjemahkan demikian juga, “the earth and everything in it will be laid bare.” Demikianlah terlihat 

bahwa teks NA (‘akan terdapat’) menimbulkan persoalan, karena ESV dan NIV menerjemahkan kata 

itu dengan cara yang agak bebas. 
21 hilang lengkap: Secara lebih harfiah, ‘tidak akan terdapat (lagi)’. 
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1 Yohanes 5:7-8 
Textus Receptus 5:7: ὅτι τρεῖς εἰσιν οἱ μαρτυροῦντες  εν τῷ οὐρανῷ, ὁ πατήρ, ὁ 
λόγος, καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα· καὶ οὗτοι οἱ τρεῖς ἕν εἰσιν   8 καὶ τρεῖς εἰσιν οἱ 
μαρτυροῦντες ἕν τῇ γῇ,  τὸ πνεῦμα καὶ τὸ ὕδωρ καὶ τὸ αἷμα καὶ οἱ τρεῖς εἰς τὸ ἐν 
εἰσὶν 
 

TB 7 Sebab ada tiga yang memberi kesaksian (di dalam sorga: Bapa, 
Firman dan Roh Kudus; dan ketiganya adalah satu. 8 Dan ada tiga yang 
memberi kesaksian di bumi): Roh dan air dan darah dan ketiganya adalah 
satu.  22

 
GTB 7  Ὅτι τρεῖς εἰσὶν οἱ μαρτυροῦντες,  <…> 8 <…> τὸ πνεῦμα, καὶ τὸ ὕδωρ, καὶ 
τὸ αἷμα· καὶ οἱ τρεῖς εἰς τὸ ἕν εἰσιν. 
 
GTNA 7 ὅτι τρεῖς εἰσιν οἱ μαρτυροῦντες,  <…> 8 <…> τὸ πνεῦμα καὶ τὸ ὕδωρ καὶ τὸ 
αἷμα, καὶ οἱ τρεῖς εἰς τὸ ἕν εἰσιν. 

 
BIS Ada tiga saksi: 8 Roh Allah, air dan darah--ketiga-tiganya 

memberikan kesaksian yang sama. 
 

Perbandingan: Walaupun tim penerjemah LAI pada umumnya mengikuti GTNA dan 
dipengaruhi oleh RSV, dalam ayat ini mereka tidak mengikuti RSV! Tambahan dalam 
1Yohanes 5:7-8 dalam Textus Receptus pasti tidak termasuk teks asli dan tidak 
terdapat dalam GTB maupun GTNA. Kata-kata ekstra tersebut ternyata berasal dari 
komentar atau penjelasan yang pernah ditambah di samping teks kitab ini. Tetapi 
dalam empat salinan yang dibuat pada akhir abad ke-14, komentar tersebut 
dimasukkan langsung ke dalam teks. Sebelum abad ke-14, kata-kata ekstra tersebut 
tidak pernah terdapat dalam naskah kuno. Untuk informasi mengenai sejarah 
tambahan itu, lihat catatan untuk ayat ini dalam NET. 
 
Maksud Yohanes dalam kedua ayat ini adalah bahwa ‘saksi’ tentang Yesus adalah 
‘Roh Kudus, air, dan darah’. Seperti terlihat dalam seluruh tulisan Yohanes, dia 
senang menggunakan kiasan. Tetapi komentar yang ditambah mengubah maksud 
Yohanes secara total.  

 
Hanya TB dari kelima terjemahan pendukung GTNA yang masih mengikuti 
Textus Receptus. 

  

22 TB ternyata mengikuti TL. MILT juga menerjemahkan seperti TR. 
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 Yudas 15 
GTB ποιῆσαι κρίσιν κατὰ πάντων, καὶ ἐλέγξαι  πάντας τοὺς ἀσεβεῖς αὐτῶν  περὶ 
πάντων τῶν ἔργων ἀσεβείας αὐτῶν ὧν ἠσέβησαν, καὶ περὶ πάντων τῶν σκληρῶν ὧν 
ἐλάλησαν κατ᾽ αὐτοῦ ἁμαρτωλοὶ ἀσεβεῖς. 

 
TB hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas 
orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik, yang mereka lakukan dan 
karena semua kata-kata nista, yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik 
itu terhadap Tuhan.  
 

GTNA ποιῆσαι κρίσιν κατὰ  πάντων  καὶ ἐλέγξαι  πᾶσαν ψυχὴν  περὶ πάντων τῶν 
ἔργων ἀσεβείας αὐτῶν ὧν ἠσέβησαν καὶ περὶ πάντων τῶν σκληρῶν ὧν ἐλάλησαν 
κατ᾽ αὐτοῦ ἁμαρτωλοὶ ἀσεβεῖς. 

 
Sesudah itu Dia akan menghakimi setiap orang, dan khususnya Dia akan 
menghukum setiap jiwa yang melawan-Nya dengan kejahatan mereka. Dan 
Dia akan menghukum mereka karena semua perkataan mereka yang jahat— di 
mana orang-orang berdosa itu sudah melawan Allah.” 
 

Perbandingan: Nubuat Henokh dalam ayat 14-15 pada GTB menerangkan 
penghakiman dan hukuman yang akan dijatuhkan kepada ‘setiap orang fasik’, 
sedangkan GTNA hukuman dijatuhkan kepada ‘setiap jiwa’. Tetapi varian ‘setiap 
orang’ tidak masuk akal, karena sudah jelas dalam konteks bahwa Yudas sedang 
berbicara tentang sekelompok guru palsu tertentu.  23

 
Dari ke-5 terjemahan pendukung GTNA, 4.5 mengikuti GTB. TB 
menuliskan ‘menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik’ sedangkan BIS 
menerjemahkan ‘menghukum orang-orang jahat’. Edisi pertama NIV 
mengiktui GTB, tetapi edisi terbaru mengikuti GTNA. 

 

23 NA edisi 25 dan teks UBS edisi 2 masih mendukung GTB, tetapi NA edisi 27-28 dan UBS edisi 3 mengubah 
kepada πᾶσαν ψυχὴν  (setiap jiwa). Dukungan untuk perubahan ini hanya tiga naskah kuno. 
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 Yudas 24 
GTB Τῷ δὲ δυναμένῳ φυλάξαι  αὐτοὺς  ἀπταίστους, καὶ στῆσαι κατενώπιον τῆς 
δόξης αὐτοῦ ἀμώμους ἐν ἀγαλλιάσει, 

 
TUHAN-lah yang berkuasa dan sanggup menjaga mereka supaya mereka 
jangan jatuh. Dan Dialah Penyelamat kita yang membuat kita layak masuk ke 
hadapan kemuliaan-Nya— di mana kita sangat bersukacita karena tidak ada 
lagi kesalahan pada kita. 
 

GTNA Τῷ δὲ δυναμένῳ φυλάξαι  ὑμᾶς  ἀπταίστους καὶ στῆσαι κατενώπιον τῆς δόξης 
αὐτοῦ ἀμώμους ἐν ἀγαλλιάσει, 

 
TB Bagi Dia, yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan 
yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan 
kemuliaan-Nya, 
 

Perbandingan: Perhatikan konteks untuk mengerti GTB: 23 “segeralah bertindak 
untuk menyelamatkan saudara-saudari kita yang berdosa. … 24 TUHAN-lah yang 
berkuasa dan sanggup menjaga mereka supaya mereka jangan jatuh.”  

 
Kelima terjemahan pendukung GTNA menerjemahkan seperti TB dalam ayat 
ini. 
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 Wahyu 12:18—13:1 
 

GTB 12:18 <…> 13:1 Καὶ  ἐστάθην  ἐπὶ τὴν ἄμμον τῆς θαλάσσης· καὶ  εἶδον  ἐκ τῆς 
ϑαλάσσης ϑηρίον ἀναβαῖνον, ἔχον κέρατα δέκα καὶ κεφαλὰς ἑπτά, καὶ ἐπὶ τῶν 
κεράτων αὐτοῦ δέκα διαδήματα, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ὀνόματα βλασφημίας. 

 
12:18  <…> 13:1 Lalu saya berdiri di pantai, dan saya melihat seekor 
binatang buas yang muncul dari dalam laut.1 Binatang itu mempunyai tujuh 
kepala dan sepuluh tanduk. Di setiap tanduknya ada satu mahkota, dan di 
setiap kepalanya tertulis nama hinaan terhadap Allah— setiap nama berbeda. 
 

GTNA 12:17 καὶ ὠργίσθη ὁ  δράκων … 18 Καὶ  ἐστάθη  ἐπὶ τὴν ἄμμον τῆς θαλάσσης. 
13:1 Καὶ  εἶδον  ἐκ τῆς θαλάσσης θηρίον ἀναβαῖνον, ἔχον κέρατα δέκα καὶ κεφαλὰς 
ἑπτά, καὶ ἐπὶ τῶν κεράτων αὐτοῦ δέκα διαδήματα, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ 

ὀνόματα βλασφημίας. 
 
TB 12:17 Maka marahlah naga itu … 18 Dan ia tinggal berdiri di pantai laut. 
13:1 Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 
sepuluh dan berkepala tujuh; di atas tanduk-tanduknya terdapat sepuluh 
mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. 
 

Perbandingan: Terjadi perbedaan penempatan teks di 12:18 dan 13:1, tetapi itu tidak 
masalah. Kedua varian hanya beda dengan huruf terakhir. GTB lebih wajar dalam 
struktur dengan ‘saya berdiri di pantai, dan saya melihat …’. Di GTNA, ‘ia’ yang 
‘berdiri di pantai’ adalah naga dari pasal 17. Teks GTNA hanya didukung oleh tiga 
salinan kuno. 

 
Kelima terjemahan pendukung GTNA menerjemahkan seperti TB dalam ayat 
ini. 
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 Wahyu 22:14 
GTB Μακάριοι  οἱ ποιοῦντες τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ , ἵνα ἔσται ἡ ἐξουσία αὐτῶν ἐπὶ τὸ 
ξύλον τῆς ζωῆς, καὶ τοῖς πυλῶσιν εἰσέλθωσιν εἰς τὴν πόλιν. 

 
MILT Berbahagialah mereka yang melakukan 

perintah-perintah-Nya, sehingga otoritas mereka akan ada atas 

pohon kehidupan, dan mereka boleh masuk ke dalam kota itu melalui 

pintu gerbang. 
 

GTNA Μακάριοι  οἱ πλύνοντες τὰς στολὰς αὐτῶν , ἵνα ἔσται ἡ ἐξουσία αὐτῶν ἐπὶ τὸ 
ξύλον τῆς ζωῆς καὶ τοῖς πυλῶσιν εἰσέλθωσιν εἰς τὴν πόλιν. 

 
TB Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan 
memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu 
gerbang ke dalam kota itu. 
 

Perbandingan: Kedua varian masuk akal, tetapi bentuk masa dalam kata kerja 
menunjukkan kegiatan yang dilakukan berulang kali/aktif, atau tetap dilakukan. Lebih 
cocok ‘tetap melakukan perintah-Nya’ daripada ‘tetap membasuh jubahnya’.  

 
Kelima terjemahan pendukung GTNA menerjemahkan seperti TB dalam ayat 
ini. 
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Kesimpulan: 
Keputusan saya (Phil) dari perbandingan di atas adalah: Mulai bulan Agustus 
tahun 2018, Albata akan mengikuti Golongan Teks Bizantium dalam seluruh 
proyek penerjemahan Perjanjian Baru. Alasan pertama untuk keputusan ini 
adalah kami yakin bahwa teks GTB lebih menyerupai bentuk teks asli dari 
para penulis pertama daripada GTNA. Dalam keputusan ini, saya harus 
mengakui bahwa saya terlambat menyadari hal-hal yang dinyatakan dalam 
artikel ini. 
 
Alasan kedua, lebih baik memilih satu teks dasar saja dan menerjemahkannya 
secara konsisten. Di antara kelima terjemahan pendukung GTNA terpilih 
untuk artikel ini, dan bahkan termasuk NET, NLT, dan ESV, tidak ada satu 
pun yang mengikuti GTNA secara utuh. Dengan demikian seolah-olah para 
tim penerjemah berkata bahwa mereka lebih pintar dari ahli-ahli tekstual yang 
menyusun GTNA. Lalu catatan-catatan di bawah teks terjemahan memberi 
kesan/implikasi (yang memang tidak dimaksudkan oleh para penulisnya) 
bahwa teks Yunani PB diragukan dan tidak dapat dipercayai. Dalam ke-44 
contoh perbandingan dalam artikel ini, terjemahan pendukung GTNA 
mengikuti GTB dalam 25 persen varian. 
 
Di Indonesia, karena Islam adalah agama mayoritas, banyak orang sudah 
diajar bahwa naskah Alkitab telah diubah, bahkan dipalsukan. Oleh karena itu, 
Albata merasa lebih baik untuk mendasari terjemahan PB pada Golongan Teks 
Bizantium, karena sangat jelas bahwa teks itu tidak pernah diubah-ubah dari 
zaman rasuli sampai sekarang. Ternyata TUHAN telah menjaga dan tetap 
menjaga kesempurnaan teks sumber Alkitab yang diberikan kepada kita! 

 
 

Daftar Pustaka: 
 
Esposito, Paul W.: English Majority Text Version, 2012.  

Terjemahan GTB ke dalam bahasa Inggris oleh Dr. Paul W. 
Esposito. 

 
Fields, Philip C.: Playing ‘Follow the Leader’ in Bible Translation. 
Diterbitikan Januari 2019. 

Artikel ini membandingkan sembilan terjemahan pendukung 
GTNA.  
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Friberg, Timothy: Artikel-artikel: 
 

Penjelasan untuk orang awam tentang gagasan-gagasan berhubungan 
dengan penentuan teks asli Perjanjian Baru (yaitu Kitab Suci Injil dari 
Tuhan Yesus Kristus yang ditulis dalam bahasa Yunani oleh 
rasul-rasul-Nya) 

Artikel ini adalah terjemahan dari Layman’s Guide ke dalam 
bahasa Indonesia. 

 
Layman’s Guide — A modest explanation for the layman of ideas 
related to determining the text of the Greek New Testament, 2019. 

 
What is what? — Differences between the Traditional Text and the 
Bible Society Text of the Greek New Testament. Some data for the 
reader to weigh, 2019. 

Artikel ini menjadi dasar untuk perbandingan dalam 
artikel ini. 

 
Robinson's Commentary of the GNT vs. Metzger's Textual Commentary 
A comparison of the textual commentaries of Metzger and Robinson's 
over twenty selected passages in the four Gospels and Acts, 2019. 

 
Kenaga, Dennis: Skeptical Trends in New Testament Textual Criticism.  

Kenaga’s fifty-page article has many details not found in the 
other articles listed here. I highlight just one thing: Kenaga 
points out that even with the discovery of manuscripts that are 
earlier than Vaticanus and Sinaiticus (the second and 
third-century papyri), the critical text editions still continue to 
follow Vaticanus and Sinaiticus. This shows that they are not 
even following their own “earlier is better” proposition, but 
continuing to ‘follow the leader’ of the older Greek NT 
editions. 

 
Kerr, Glenn J.: A deeper look at the traditional Byzantine text.  

An earlier version of this article was entitled Out of Egypt I 
have called my son: Why Evangelicals Should Get Over Their 
Preoccupation With Egyptian Manuscripts. 

 
Nogbri, Brent: A Very Brief Introdction to the Critical Apparatus of the 
Nestle-Aland, 2006. 

 
Pickering, Wilber: The Sovereign Creator Has Spoken — New Testament 
Translation with Commentary Second Edition, by Wilber Pickering.  

The current price for the Amazon Kindle Reader is just $0.99.  
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https://map.bloomfire.com/posts/3435632-robinson-s-commentary-of-the-gnt-vs-metzger-s-textual-commentary
https://map.bloomfire.com/posts/3447243-a-deeper-look-at-the-traditional-byzantine-text
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Pickering, Wilber: The Identity of the New Testament.  
The Amazon Kindle Reader version costs just $.99.  

 
The Greek New Testament According to Family 35 (Second edition, 
2015)  
 
Artikel-artikel: 
What difference does it make?  

This article was helpful to Timothy Friberg in making his What 
is What article. 

 
Pickering’s website: http://prunch.org/ has many good articles. 

 
Robinson, Maurice: The New Testament in the Original Greek: Byzantine 
Textform, 1991, 2005, 2018.  

This is available in free digital form in the MyBible Bible app, 
and in other ways. 

 
Artikel-artikel:  
Zero-support Verses by number of variant units per verse 
 
Full Text of the 105 verses lacking overall Greek Manuscript Support 
in the NA edition 27 
 
Database:  
The Approximately 105 NA27 Verses lacking overall Greek manuscript 
support 
 

Wikipedia on Alexandrinus text 
Wikipedia on American Standard Version 
Wikipedia on Byzantine text-type 
Wikipedia Novum Testamentum Graece 
Wikipedia World English Bible 

WEB adalah terjemahan GTB secara harfiah ke dalam bahasa 
Inggris. Yang disebut WEB adalah edisi USA, WEBM adalah 
edisi Mesianik, dan WEBB adalah edisi UK. WEB dan 
berbagai versinya tersedia secara gratis dalam banyak aplikasi 
Alkitab. 
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https://www.christreformedchurch.org/wp-content/uploads/2015/12/105VersesCT.pdf
https://www.christreformedchurch.org/wp-content/uploads/2015/12/105VersesCT.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Codex_Alexandrinus
https://en.wikipedia.org/wiki/American_Standard_Version
https://en.wikipedia.org/wiki/Byzantine_text-type
https://en.wikipedia.org/wiki/Novum_Testamentum_Graece
https://en.wikipedia.org/wiki/World_English_Bible


Daftar ayat yang dibandingkan: 
 

Matius 1:7-8 7  Yohanes 1:18 29 

Matius 5:22 8  Yohanes 3:13 30 

Matius 10:10 9  Yohanes 6:47 31 

Matius 18:15 10  Yohanes 7:8 32 

Matius 19:17 11  Yohanes 7:53-8:11 33 

Matius 27:16-17 12  Yohanes 8:59 34 

Markus 1:2 13  Kisah 7:46 35 

Markus 6:22 14  Kisah 16:13 36 

Markus 9:29 15  Kisa 19:16 37 

Markus 11:3 16  Kisah 28:13 38 

Markus 15:8 17  Roma 11:6 39 

Markus 16:9-20 18  1 Korintus 5:1 40 

Lukas 3:33 19  Efesus 5:30 41 

Lukas 4:44 20  Kolose 4:8 42 

Lukas 8:26 21  1 Timotius 3:16 43 

Lukas 9:10 22  Yakobus 1:19 44 

Lukas 10:1, 17 23  2 Petrus 3:10 45 

Lukas 11:2-4 24  1 Yohanes 5:7-8 46 

Lukas 22:43, 44 25  Yudas 15 47 

Lukas 23:45 26  Yudas 24 48 

Lukas 24:17 27  Wahyu 12:18—13:1 49 

Lukas 24:42 28  Wahyu 22:14 50 

 

54  


