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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Firman Tuhan di dalam 1Tesalonika 5:21 berkata “ujilah segala sesuatu 

dan peganglah yang baik.” Oleh dasar firman Tuhan tersebut, setiap orang 

Kristen harus senantiasa menyelidiki firman Tuhan apakah semuanya benar, 

seperti halnya yang dilakukan oleh orang-orang Kristen di Berea (Kis. 17:11). 

Sehingga dengan menyelidiki firman Tuhan, maka setiap orang akan dipuaskan 

akan kebutuhan rohaninya dan semakin dekat kepada Tuhan. Hal ini tentu hanya 

bisa dilakukan oleh orang-orang yang mengaku bahwa Alkitab adalah satu-

satunya firman Tuhan tanpa ada kesalahan walau setitik sekalipun (Mat. 5:18). 

Namun, pada zaman sekarang serangan iblis semakin hari semakin gencar. 

Iblis telah menghembuskan taktik baru, yakni dengan memunculkan keragu-

raguan di dalam pikiran para teolog yang tidak sungguh-sungguh mencintai 

Alkitab. Iblis menciptakan textual criticism yang mengusung filosofi bahwa 

Alkitab adalah buku biasa yang tidak ada bedanya dengan buku-buku kuno 

lainnya. Dengan filosofi ini, para pembacanya diajak untuk berangkat dari suatu 

pemikiran bahwa Alkitab tidak mutlak benar! Pendeknya, melalui textual 

criticism semua orang Kristen menjadi ragu-ragu apakah isi Alkitab ini benar-

benar firman Tuhan. 

Sehingga adalah sangat perlu bagi setiap orang Kristen yang cinta kebenaran 

untuk senantiasa mempertahankan kebenaran, memberikan pertanggunganjawab 

kepada setiap orang yang meminta pertanggunganjawab (1Pet.3:15). Hal inilah 

yang dilakukan dalam paper yang singkat ini, yakni untuk menjawab serangan 

para textual criticism yang menyudutkan posisi Alkitab dan memberikan 

argumentasi yang baik melalui Alkitab juga. 
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BAB II 

FILOSOFI DASAR TEXTUAL CRITICISM DAN JAWABAN 

ALKITABIAH 

 

1.1. PENTINGNYA FILOSOFI 

Dalam mempelajari segala sesuatu, pastilah ada filosofi yang mendasarinya, 

ada asumsi-asumsi yang dibawa dan ada rambu-rambu yang harus dituruti.  

Demikian juga halnya dalam mempelajari Alkitab, semua orang harus memiliki 

filosofi dasar yang akan dijadikan sebagai tolok ukur. Perbedaan filosofis dalam 

mempelajari Alkitab akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda. 

Dalam dunia kekristenan, ada setidaknya dua filosofi dasar yang saling 

bertolak belakang dalam memahami Alkitab. Kelompok yang pertama percaya 

bahwa Alkitab adalah buku biasa yang tidak ada bedanya dengan buku-buku kuno 

lainnya. Kelompok ini tidak menaruh perhatian yang cukup pada faktor pemeli-

haraan Tuhan dan serangan Iblis. Mereka berpendapat bahwa teks asli Alkitab 

tidak lagi dimiliki oleh orang Kristen pada zaman sekarang ini. Lagi pula, orang 

Kristen zaman sekarang tidak lagi memiliki autographa, sehingga mereka tidak 

percaya bahwa Alkitab yang sekarang ini sesuai dengan autographa. Kelompok 

inilah yang disebut sebagai Textual Criticism. 

Kelompok yang kedua percaya bahwa Alkitab adalah buku yang spesial 

(firman Allah). Mereka memegang teguh semua janji di dalam Alkitab dan juga 

percaya akan pemeliharaan Allah sampai selama-lamanya. Kelompok ini 
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memakai istilah Bibliology Textual untuk membedakan filosofi dasar mereka 

terhadap penganut Textual Criticism. 

Dengan adanya perbedaan antara kedua filosofi di atas, maka pantaslah jika 

ada yang bertanya, akan bagaimanakah ujung dari kedua teologi itu? Filosofi 

manakah yang lebih mencintai Alkitab sebagai Firman Allah? Hal inilah yang 

akan menjadi pembahasan paper ini, sehingga setiap pembaca akan mendapatkan 

berkat rohani dari paper singkat ini. 

 

1.2. FILOSOFI DASAR YANG SALAH: TEXTUAL CRITICISM 

Penulis berkata bahwa filosofi Textual Criticism adalah filosofi yang salah, 

oleh karena filosofi ini memang bukan suatu hal yang baru lagi dalam dunia 

kekristenan. Jauh sebelum penulis lahir, berbagai diskusi telah dilakukan oleh 

para pakar-pakar teologi untuk membuktikan bahwa filosofi ini adalah salah, 

sebab filosofi ini pada akhirnya menyudutkan posisi Alkitab.
1
 

 

a. Alkitab adalah buku biasa 

Hal yang pertama yang dipercayai oleh para Textual Criticism adalah 

Alkitab sebagai buku biasa yang tidak ada bedanya dengan buku-buku kuno 

lainnya. Kelompok ini melakukan kritik terhadap Alkitab, baik dari segi isi (lower 

criticism) ataupun dari sudut latar belakangnya (higher criticism). Hal ini dilaku-

kan tentu oleh karena mereka telah memiliki filosofi dasar yang salah sehingga 

mereka memandang segala sesuatu di dalam Alkitab menurut sudut pandang 

                                                             
1 Suhento Liauw, Doktrin Alkitab Alkitabiah (Jakarta: GBIA Graphe, 2001), hlm. 157-168 
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manusia dengan tidak mempedulikan pandangan-pandangan tradisional.
2
 Pada 

akhirnya upaya-upaya yang mereka lakukan tidak membawa mereka semakin 

dekat dengan kebenaran Alkitab melainkan semakin hari semakin jauh dari kebe-

naran. 

 

b. Orang Kristen tidak lagi memiliki teks asli Alkitab 

Pandangan kelompok textual criticism yang mengatakan bahwa orang 

Kristen zaman sekarang tidak memiliki teks Alkitab yang asli adalah tidak 

berdasar! Dr. Suhento Liauw mengutip Gleason L. Arher tentang keberadaan 

naskah kuno Alkitab baik PL dan PB dalam buku The Zondervan Pictorial 

Encylopedia of the Bible. Volume V, bahwa Orang Kristen zaman sekarang 

memiliki cukup banyak naskah kuno Alkitab, kini terkumpul sekitar 200.000 (dua 

ratus ribu) naskah kuno dalam bentuk fragment dalam bahasa Ibrani dan Aramik 

(Alkitab PL).
3
 Sedangkan naskah PB, kini telah tersimpan kurang lebih 3.000 

(tiga ribu) copy naskah tulisan tangan bahasa Yunani dalam bentuk fragment dan 

2.000 (dua ribu) copy dalam bentuk penjelasan (telah ditambah berbagai 

penjelasan) untuk kebutuhan pembacaan setiap hari, 8.000 (delapan ribu) 

manuscript dalam bahasa Latin, dan sekitar 2.000 (dua ribu) terjemahan versi 

kuno.
4
 Dari banyaknya bukti-bukti hasil penemuan para arkheolog, semakin 

menguatkan posisi Kristen Fundamental yang mengasihi Tuhan bahwa walaupun 

orang Kristen zaman sekarang tidak memiliki autographa tetapi masih memiliki 

salinan-salinan yang akurat sebagai bukti pemeliharaan Tuhan. 

                                                             
2 Paul Enns, The Moody Handbook of Theology; Jilid 2 (Malang: Literatur SAAT 

Malang, 2006), hlm. 199-200. 
3 Ibid. Dr. Suhento Liauw, hlm. 111 
4 Ibid. Dr. Suhento Liauw, hlm. 117 
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c. Tidak menaruh perhatian yang cukup pada pemeliharaan Allah 

Sikap tidak menaruh perhatian yang cukup pada pemeliharaan Allah akan 

Alkitab adalah hal yang sangat menyedihkan. Semua pembicaraan tentang 

inspirasi dan otoritas Alkitab akan menjadi tidak berarti. Apalagi pada zaman 

sekarang ini orang Kristen tidak lagi memiliki Autographa.
5
 Contoh yang nyata 

dari kasus ini adalah Bart Ehrman
6
 yang berubah dari seorang injili menjadi 

seorang liberal yang tidak lagi percaya akan inspirasi Alkitab, karena terhasut oleh 

Textual Criticism. 

Seseorang yang tidak percaya bahwa Alkitab dipelihara oleh Allah sampai 

kepada zaman sekarang akan sangat mudah beralih kepada aliran yang menyesat-

kan. Bahkan seseorang yang percaya bahwa Alkitab satu-satunya firman Tuhan 

sekalipun akan sangat mudah diserang oleh kelompok agama lain. Sebab agama-

agama lain akan berkata bahwa kitab merekalah yang paling benar, sebab Alkitab 

tidak sesuai lagi dengan aslinya. Agama Islam berkata bahwa Alkitab sudah tidak 

sesuai dengan aslinya, sebab Allah memang tidak memeliharanya sehingga kitab 

yang seharusnya dipercayai adalah Al-quran. Oleh karena itu, posisi textual 

criticism ini bukanlah posisi yang benar melainkan posisi yang salah, yang hanya 

melemahkan posisi Alkitab, sehingga para fundamental harus berkata bahwa 

posisi ini adalah posisi yang mendukung iblis. 

  

1.3. FILOSOFI YANG BENAR: BIBLIOLOGY TEXTUAL 

Bibliology textual adalah jawaban orang Kristen Fundamental terhadap 

textual criticism yang dilakukan oleh para kaum liberal (dan juga injili). Dengan 

                                                             
5 Autographa adalah kitab yang ditulis langsung oleh para rasul 
6 Pengarang buku yang berjudul “Misquoting Jesus” 
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bibliology textual yang mantap, maka kebenaran Alkitab akan selalu dijunjung 

tinggi, dan hanya filosofi inilah yang mendukung konsep Alkitab yang dapat 

dibuktikan melalui ayat-ayat yang menyatakan kebenarannya, baik dalam hal 

inspirasi, nubuat dan preservasi. 

 

a. Alkitab adalah buku yang spesial: Firman Allah 

Ada banyak denominasi ke-Kristenan pada zaman sekarang ini, ada yang 

percaya bahwa Alkitab satu-satunya firman Tuhan, ada juga yang percaya bahwa 

Alkitab adalah salah satu firman Tuhan atau hanya mangandung/berisi sebagian 

firman Tuhan. Tentu yang sebenarnya adalah bahwa Alkitab satu-satunya firman 

Tuhan! Dan di luar Alkitab tidak ada lagi kitab yang boleh diakui sebagai firman 

Tuhan. Mengapa Kristen Fundamental percaya bahwa Alkitab satu-satunya firman 

Tuhan? Tentu pertanyaan ini sangat penting untuk dijawab, sebab jika pertanyaan 

ini tidak dapat dijawab dengan baik dan dibuktikan oleh argumentasi maupun 

bukti yang memadai, maka sangat terbuka kemungkinan bahwa perhatian 

seseorang akan pernyataan “Alkitab satu-satunya firman Tuhan” akan luntur. 

Pembuktian mengenai kitab mana yang adalah firman Tuhan hanya dapat 

dilakukan dengan circular reasoning, yaitu Alkitab sendirilah yang membuktikan 

bahwa dirinya benar. Dasar circular reasoning yang dipakai adalah sifat 

penulisnya, sebab tidak dapt disangkal bahwa sifat seseorang itu dapat terlihat dari 

hasil tulisannya. Karena Alkitab adalah satu-satunya firman Tuhan, maka harus 

terlihat jelas sifat-sifat Allah di dalamnya.
7
 

                                                             
7  Ibid, Suhento Liauw, hlm.69-80. 
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(1) Allah yang Mahabenar. Jika Allah yang Mahabenar berfirman, maka 

pasti akan menghasilkan kitab yang tidak ada kesalahan. Sehingga kitab 

manapun yang meng-claim dirinya firman Tuhan harus sanggup 

membuktikan bahwa tidak ada kesalahan di dalam kitab itu. Tetapi, 

hanya ada satu buku di dunia ini yang dengan tegas menulis tentang 

penciptaan alam semesta sampai dimusnahkannya. Dan semua yang 

ditulis dalam Alkitab, baik tentang kehidupan maupun ilmu pengetahuan 

tidak ada kesalahan. Dari segi ilmu pengetahuan Alkitab mengatakan 

bahwa bumi itu bulat (Yesaya 40:22), dan hal ini sesuai dengan fakta 

yang ada bahwa bumi adalah bulat. Namun, Alkitab memiliki 

keunggulan sebab hal ini dituliskan jauh sebelum science dapat 

membuktikannya. Alkitab mengatakan dalam 1Korintus 15:41 

“kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang 

lain” dan hal ini juga telah dibuktikan benar oleh science yang sejati. J. 

Bayer, pada tahun 1603, menciptakan suatu metode atau sistem untuk 

membedakan terang atau magnitude bintang. Hal ini diakui secara luas, 

karena kini ilmuwan tahu bahwa tiap bintang berbeda dalam ukuran, 

intensitas cahaya, warna, densitas dan panas. Ada cukup banyak bukti 

yang dapat diberikan dari Alkitab bahwa Alkitab sesuai dengan ilmu 

pengetahuan yang sejati sehingga tidak dapat disangkal bahwa Alkitab 

bukanlah buku biasa, melainkan firman Allah pencipta langit dan bumi. 

(2) Allah yang Mahasuci. Allah yang Mahasuci pasti akan mencetuskan 

firman yang mengajarkan standar moral yang tertinggi. Alkitab 

mengajarkan monogamy (Mat. 19:4), berbuat baik bagi musuh (Mat. 
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5:44), melakukan apa yang kita inginkan agar orang lain perbuat kepada 

kita (Mat. 7:12) dan banyak contoh lain lagi. Semua ini telah 

membuktikan bahwa Alkitab adalah buku spesial yaitu firman Tuhan. 

(3) Allah yang Mahatahu. Oleh karena Alkitab adalah firman Tuhan, maka 

sudah pasti di dalamnya juga tercatat sifat Allah yang Mahatahu. Alkitab 

sanggup menuliskan hal-hal yang lama sudah berlalu dan hal-hal yang 

jauh akan terjadi. Sebagai contoh, Alkitab menubuatkan tentang 

kelahiran sang Mesias. Agar manusia tidak salah peraya, maka Allah 

menuliskan cirri-ciri Penyelamat itu jauh sebelum kelahiran-Nya. Ia 

adalah keturunan Abraham (Kej. 22:18), dari keluarga Daud 

(2Sam.7:16), dilahirkan di kota Betlehem (Mik. 5:1), oleh seorang 

perawan (Yes. 7:14), dijual dengan harga tiga puluh uang perak 

(Zak.11:12), disalibkan (Yes. 53:1 dst), bangkit dari kematian (Maz. 

16:10). Semua nubuatan di atas digenapi satu persatu di dalam diri 

Yesus Kristus yang adalah Mesias. Dengan demikian, sangat pantaslah 

untuk berkata bahwa Alkitab adalah buku spesial, yaitu satu-satunya 

firman Tuhan. 

 

b. Alkitab diinspirasikan secara penuh oleh Allah 

Alkitab sebagai dasar iman orang Kristen adalah firman Allah yang 

diinspirasikan secara verbal plenary perfect inspiration. Mengapa orang Kristen 

zaman sekarang perlu memakai istilah ini? Hal ini diakibatkan oleh karena 

banyaknya konsep inspirasi yang ditawarkan oleh para “pakar” teologia. Ada yang 

berpendapat bahwa Alkitab diinspirasikan oleh Allah hanya tentang hal-hal 
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rohani, namun tidak tertutup kemungkinan ada kesalahan pada saat mencatat 

tentang sejarah ataupun ilmu pengetahuan, konsep ini disebut Partial Inspiration.  

Oleh karena itu, konsep yang benar tentang inspirasi Alkitab adalah bahwa 

Alkitab diinspirasikan secara kata per kata, bukan konsep, sehingga setiap kata-

kata yang tercatat di dalam Alkitab adalah kata-kata yang telah dipilih Tuhan 

secara sempurna.
8
 

Bukti-bukti Alkitab diinpirasikan 

(1) 2 Timotius 3:15-16. Segala tulisan diilhamkan Allah. 

(2) 2 Petrus 1:20-21. Nubuat tidak dihasilkan oleh manusia, melainkan oleh 

dorongan Roh Kudus orang berbicara atas nama Allah. 

(3) Bilangan 12:6. Allah berbicara kepada Nabi melalui mimpi. 

(4) Yeremia 1:4-10. Allah menaruh firman-Nya kepada mulut hamba-Nya. 

(5) Ulangan 18:16-21. Allah berfirman melalui Nabi-Nya. 

 

c. Inspirasi penuh harus juga dengan pemeliharaan penuh 

Kelompok Textual Critiism mengakui bahwa firman Tuhan yang dicatat 

oleh para rasullah (autographa) yang diinspirasikan oleh Tuhan, sedangkan orang 

Kristen sekarang tidak memilikinya. Namun, mengakui bahwa autographa adalah 

diinspirasikan oleh Tuhan tentu tidak akan berarti apa-apa jika tidak mengakui 

juga akan pemeliharaan Allah. Hal ini merupakan kesia-siaan, sebab tidak ada 

gunanya Allah menginspirasikan Alkitab kepada para rasul jikalau Alkitab 

tersebut tidak untuk dipelihara dan diketahui oleh setiap umat manusia sepanjang 

zaman. 

                                                             
8  Steven E. Liauw, Ketiadasalahan Alkitab (Jakarta: GBIA Graphe, 2006), hlm. 22-23 
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Memegang konsep inspirasi hanya untuk zaman para rasul akan 

mengakibatkan adanya pandangan-pandangan skeptis terhadap Alkitab. Konsep 

seperti ini tidak akan pernah menjadikan Alkitab sebagai sesuatu yang harus 

diimani dengan teguh, sebab sangat mungkin ada terdapat kesalahan dalam proses 

penyalinan berikutnya. 

Dr. Thomas M. Strouse mengelompokkan tiga posisi utama mengenai 

preservasi Alkitab.
9
 Namun saat ini penulis akan memberikan dua posisi saja 

tentang pandangan yang salah mengenai inspirasi tersebut, yang mengakibatkan 

posisi Alkitab menjadi tersudut. 

(1) No preservation View, yaitu kelompok yang tidak pernah menganggap 

serius Alkitab sebagai firman Allah. 

(2) Dynamic Preservation View, yaitu pandangan yang mengatakan bahwa 

Allah memang telah memelihara Firman-Nya di seluruh kumpulan 

manuskrip Ibrani dan Yunani yang ada, dan juga terjemahan-terjemahan 

kuno (misalnya septuaginta). Namun demikian, orang percaya tidak 

tidak dapat pasti seratus persen yang manakah firman Tuhan di tempat-

tempat di mana manuskrip-manuskrip berbeda satu dengan yang 

lainnya.  

Jadi, oleh karena pengaruh filosofi Textual Criticism yang salah kebanyakan 

orang Kristen tidak akan berani mengaku dirinya memiliki Alkitab yang benar. 

Sehingga semuanya akan mengarahkan mereka kepada suatu tujuan yaitu ingin 

berkata bahwa tidak ada seorangpun yang tahu yang mana yang benar dan dengan 

demikian harus saling mengakui dan jangan ada saling membeda-bedakan, karena 

                                                             
9 Thomas M. Strouse, But My Words Shall Not Pass Away (Newington, Connecticut: 

Emmanuel Baptis Theological Press, 2001), hlm. 30-33. 
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setiap manuskrip punya kebenaran masing-masing. Tetapi, jika direnungkan 

dengan akal sehat yang diberikan oleh Tuhan, mungkinkah Allah mengizinkan 

umat-Nya hidup dalam kebimbangan sementara di bagian Alkitab lainnya Ia 

mengatakan bahwa kita harus mencari Dia (Yesaya 55:6), menguji segala sesuatu 

dan memegang yang baik (1Tes.5:21). 

Jadi, orang Kristen harus percaya bahwa Allah memelihara firman-Nya dan 

sangat tidak mungkin jikalau Allah tidak menunjukkan kepada anak-anak-Nya 

firman yang benar. 

Bukti-bukti preservasi Alkitab 

A. Dalam Perjanjian Lama 

(1) Mazmur 12:6-7 

(2) Mazmur 33:11 

(3) Mazmur 78:1-7 

(4) Mazmur 105:8-10 

(5) Mazmur 111:7-8 

(6) Mazmur 117:2 

(7) Mazmur 119:89, 

152, 160 

(8) Amsal 30:5-6 

(9) Yesaya 40:8 

(10) Yesaya 55:11 

(11) Yesaya 59:20-21 

(12) Yeremia 26:2 

(13) Pengkhotbah 3:14 

(14) Yeremia 36 

Oleh karena keterbatasan tempat, penulis tidak dapat menguraikan 

satu per satu tentang ayat tersebut. Namun, ayat-ayat tersebut dengan jelas 

memberitahukan kepada setiap pembacanya, bahwa Allah memelihara 

firman-Nya sampai selama-lamanya.  

B. Dalam Perjanjian Baru 

 



 

 

(1) Matius 4:4 dan 

Lukas 4:4 

(2) Matius 5:18 

(3) Matius 24:35 

(4) Yohanes 12:48 

(5) Matius 28:18-20;  1Tim. 

3:15; 6:14; 2Tim. 2:2; 

1Petrus 2:9 

(6) 1Petrus 1:23-25 

(7) Yohanes 10:35 

Alkitab PB bahkan mengajarkan bahwa firman Tuhan jauh lebih awet 

dari pada langit dan bumi. Sehingga orang Kristen harus percaya bahwa 

Alkitab tetap dipeliharan sampai zaman sekarang. 

 

1.4. DAMPAK FILOSOFI YANG SALAH:TEXTUAL CRITICISM DAN 

JAWABAN ALKITABIAH 

Filosofi yang salah dalam mempelajari Alkitab mengakibatkan seseorang 

tersebut tidak pernah sampai kepada kebenaran yang sesungguhnya. Hal ini 

adalah sikap yang tidak hormat terhadap Firman Allah. Usaha yang dilakukan 

untuk menambahi dan mengurangi Firman Tuhan bukanlah perkara yang sepele, 

sebab Alkitab sendiri mencatat hukuman bagi mereka yang berani melakukan 

pengurangan ataupun penambahan dalam Alkitab. 

 Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari 

kitab ini: "Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka 

Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam 

kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari 

kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan 
dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini (Wahyu 22:18-19)."  

  

Berikut ini adalah beberapa hal yang terjadi diakibatkan oleh filosofi yang 

salah terhadap Alkitab sehingga mereka merasa perlu untuk memperbaiki Alkitab, 

antara lain dengan cara mengurangi, menambahi dan bahkan mengubah. 

a. Mengurangi Firman Tuhan 
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Yohanes 5:4. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan 

menggoncangkan air itu; barangsiapa yang terdahulu masuk ke dalamnya 

sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Ayat 

firman Tuhan dalam Yohanes 5;4 ini ternyata tidak terdapat di dalam Critical 

Text.  Critical Text adalah Alkitab bahasa Yunani yang merupakan buah dari 

Textual Criticism. Lalu, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa ayat ini bisa 

tidak ada dalam CT? Ternyata hal ini juga di dasari oleh filosofi yang salah 

terhadap Alkitab. 

Kelompok liberal (textual criticism) adalah orang-orang yang tidak percaya 

mijizat. Seperti halnya dalam Yohanes 5:4 ini mereka menghilangkannya karena 

ayat ini mengandung hal-hal supranatural yang berlawanan dengan konsep 

mereka. Sebab dikatakan, sewaktu-waktu malaikat Tuhan turun ke dalam kolam 

itu dan menggoncangkan air itu, maka siapapun yang terdahulu masuk ke 

dalamnya akan menjadi sembuh apapun penyakitnya. Tetapi orang-orang yang 

mengasihi Tuhan tentu percaya akan mujizat yang dikerjakan oleh Allah, sebab 

firman-Nya telah menyatakannya. Sebenarnya usaha yang dilakukan oleh para 

textual criticism untuk menghilangkan Yohanes 5:4 mengakibatkan kerancuan 

kisah tentang penyembuhan di kolam Betesda ini, sebab orang-orang yang 

membacanya akan kebingungan di mana di ayat sebelumnya diceritakan bahwa di 

sana ada berkumpul sejumlah besar orang sakit, baik yang buta, timpang dan 

lumpuh untuk menantikan goncangan air kolam. Jadi, tanpa penjelasan dalam ayat 

yang keempat yang mengatakan bahwa malaikat Tuhan akan turun untuk 

menggoncangkan air kolam tersebut akan memunculkan pertanyaan baru, 

mengapa mereka berkumpul di sana? Inilah yang tidak bisa dijawab oleh para 
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textual criticism. Sehingga boleh disimpulkan bahwa sebenarnya mereka tidak 

sedang membantu orang untuk lebih mengenal kebenaran firman Tuhan, 

melainkan mereka menimbulkan masalah baru sehingga pertanyaan-pertanyaan 

berantai akan datang mengikutinya.   

Yohanes 7:53-8:11. Perikop ini sering disebut oleh para theolog dengan 

istilah “pericope de adultera”. CT dan versi-versi Inggris modern mengingkari 

dan meragukan ayat-ayat ini. Di dalam NIV, NASV dan NKJV-FN dan juga CT, 

perikop tersebut dikurung, yang berarti mereka meragukan keasliannya. Padahal 

perikop ini adalah firman Allah, sebab di dalamnya mengandung banyak doktrin, 

al: (1) kuasa Yesus untuk mengampuni, (2) fakta bahwa tidak ada manusia yang 

benar, (3) Yesus selain Allah yang sejati adalah manusia sejati yang tidak ada 

dosa, dan (4) keselamatan terbuka bagi semua orang, bahkan orang jahat 

sekalipun asal mau bertobat.
10

 Hal ini juga tentu disebabkan oleh filosofi yang 

salah terhadap firman Tuhan yang berpikir bahwa ayat ini mengajarkan tentang 

legalitas perzinahan. Agustinus dalam tulisan Edward Hill bersaksi tentang 

perikop ini bahwa: 

Orang-orang tertentu yang beriman kecil, atau lebih tepat para musuh iman, takut, 

saya kira, bahwa isteri-isteri mereka dibebaskan untuk berbuat dosa, maka mereka 

menghilangkan dari manuskrip tindakan Tuhan mengampuni sang pezinah, seolah-

olah Dia yang telah berkata ‘jangan berdosa lagi’ memberikan ijin untuk berdosa.11 

Di dalam Alkitab bahasa Yunani versi CT ada terdapat banyak perbedaan 

dengan Alkitab bahasa Yunani versi TR. Namun, dua contoh di atas telah cukup 

untuk membuktikan bahwa filosofi dasar yang diusung oleh textual criticism 

sangat bertentangan dengan firman Tuhan dan akal sehat. 

                                                             
10  Eddy Peter Purwanto,  Alkitab telah dipalsukan?(Tangerang: Departemen Literatur 

PITS, 2005),hlm. 100 
11 Edward Hills, The King James Defended (Philadelphia:), hlm. 151 
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b. Menambahi Firman Tuhan 

Para textual criticism ternyata tidak puas dengan hanya mengurangi ayat 

firman Tuhan yang tidak cocok dengan teologi mereka, sehingga mereka juga 

akhirnya menambahi firman Tuhan. Mereka berpikir bahwa orang-orang yang 

melakukan penyalinan Alkitab telah melakukan kesalahan (kekurangan 

kata/huruf) sehingga mereka harus menambahinya agar menjadi benar. 

Usaha ini dapat di lihat dalam Matius 24:36. CT menambahkan kata οὐδὲ ὁ 

υἱὸς yang sebenarnya tidak ada di dalam TR. Sepertinya LAI
12

 juga terpengaruh 

oleh CT sehingga menambahkan juga kata “dan Anakpun tidak.” Jadi, para textual 

criticism melakukan penafsiran yang tidak perlu dalam ayat ini sehingga ayat ini 

akan berbalik menyerang keilahian Yesus Kristus. Bidat Saksi Yehuwa yang tidak 

percaya akan keilahian Yesus Kristus akhirnya menggunakan ayat ini untuk 

menyerang keilahian Yesus Kristus sehingga orang-orang yang lemah imannya 

sangat mungkin juga akan tersandung oleh karya textual criticism ini. 

c. Mengubah Firman Tuhan 

Oleh karena filosofi yang salah, akhirnya para textual criticism juga 

akhirnya mengubah bagian kata-kata Alkitab supaya sesuai dengan teologi 

mereka. Ini merupakan hal yang paling berbahaya! Hal ini adalah merupakan 

kelanjutan dari dua usahanya yang terdahulu yaitu menambahi dan mengurangi 

firman Tuhan. 

Bagian firman Tuhan yang merupakan hasil pengubahan para textual 

criticism ada banyak, salah satunya adalah: 

                                                             
12 LAI adalah Lembaga Alkitab Indonesia 
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Lukas 2:33. CT mengganti kata “Yusuf” menjadi “ayahNya”, sehingga 

dengan demikian menunjukkan bahwa Yusuf adalah bapak Yesus Kristus secara 

biologi. Dengan demikian berarti Yesus tidak lahir dari anak dara. Namun dengan 

akal sehat, setiap orang percaya dapat mengetahui bahwa yang tercatat dalam TR-

lah yang benar, yakni secara literal Yusuf bukan bapak Yesus karena Yesus lahir 

bukan karena persetubuhan Yusuf dan Maria.
13

 

Yohanes 1:18. Kata “ο μονογενης υιος = Anak tunggal Allah” diganti 

dengan “μονογενὴς θεὸς ὁ = Allah yang tunggal”. Selain CT meninggalkan 

kejanggalan, CT juga mengingkari doktrin fundamental kekristenan Alkitabiah. 

CT mengajarkan ajaran bidat Gnostik yang mengajarkan bahwa Kristus hanyalah 

salah satu dari banyak allah.
14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
13  Ibid. Edy Peter Purwanto, hlm. 110 
14  Ibid. Hlm. 111 
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BAB III 

KESIMPULAN 

 

Melalui pembahasan tentang “Filosofi Dasar Textual Criticism dan Jawaban 

Alkitab” yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan 

bahwa Filosofi dasar textual criticism adalah filosofi yang salah, sehingga 

mengakibatkan banyak orang akan ragu-ragu tentang Alkitab. Dengan filosofi 

yang salah ini, para penganut textual criticism akhirnya melakukan pengurangan, 

penambahan dan pengubahan ayat-ayat firman Tuhan supaya sesuai dengan 

teologi mereka yang mengatakan bahwa Alkitab adalah buku biasa yang tidak ada 

bedanya dengan buku-buku kuno lainnya. Mereka tidak percaya akan nubuat yang 

sejati dan mujizat-mujizat yang dicatatkan di dalam Alkitab. 

Orang Kristen yang sejati harus tetap teguh berdiri di atas dasar Alkitab 

sebab Alkitab adalah firman Tuhan yang tidak ada salah. Textual criticism adalah 

alat yang dipakai iblis, sementara orang Kristen yang taat memakai istilah 

bibliology textual sebagai jawaban yang Alkitabiah terhadap mereka. Dengan 

bibliology textual yang mantap, maka orang Kristen akan dapat memberikan 

argumentasi yang baik terhadap serangan-serangan yang mungkin dilakukan oleh 

iblis. Jadi, selain Allah menginspirasikan Alkitab, Allah juga memeliharanya 

hingga kepada zaman sekarang, dan orang Kristen tidak perlu meragukannya 

sebab baik science yang sejati maupun arkheoloi mendukung Alkitab. 
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