
[INDONESIA-L] DeP - Lanjutan Kisah
From: apakabar@Radix.Net
Date: Sat May 15 1999 - 09:48:00 EDT

----- Forwarded message from apakabar@Radix.Net -----

From owner-indonesia-l@indopubs.com Sat May 15 12:43:06 1999
Return-Path: <owner-indonesia-l@indopubs.com>
Received: from mail1.radix.net (mail1.radix.net [209.48.224.31])
        by saltmine.radix.net (8.8.7/8.8.7) with ESMTP id MAA16123
        for <apakabar@saltmail.radix.net>; Sat, 15 May 1999 12:43:05 -0400 (EDT)
Received: from indopubs.com (indopubs.com [192.41.9.64])
        by mail1.radix.net (8.9.3/8.9.3) with ESMTP id MAA17346
        for <apakabar@radix.net>; Sat, 15 May 1999 12:43:06 -0400 (EDT)
Received: from localhost (indopubs@localhost) by indopubs.com (8.8.5) id KAA11020; Sat, 15
May 1999 10:42:18 -0600 (MDT)
Received: by indopubs.com (bulk_mailer v1.9); Sat, 15 May 1999 10:42:18 -0600
Received: (indopubs@localhost) by indopubs.com (8.8.5) id KAA11000; Sat, 15 May 1999
10:42:10 -0600 (MDT)
Date: Sat, 15 May 1999 10:42:10 -0600 (MDT)
Message-Id: <199905151642.KAA11000@indopubs.com>
To: indonesia-l@indopubs.com
From: apakabar@Radix.Net
Subject: [INDONESIA-L] DeP - Lanjutan Kisah Injil Barnabas
Sender: owner-indonesia-l@indopubs.com

From: "Deo et Patria" <DeoEtPatria@hotmail.com>
To: "ApaKabar" <apakabar@saltmine.radix.net>, <henry_s33@hotmail.com>
Subject: DeP-->Religi #008 : Lanjutan Kisah Injil Barnabas
Date: Fri, 14 May 1999 23:59:24 +0700

[Religi #008]
LANJUTAN KISAH INJIL BARNABAS

Hen <henry_s33@hotmail.com>:
dari posting terdahulu:

*** Saudara, pernahkah anda tahu atau menbaca Injil Barnabas? Kalau belum
saya sarankan anda carilah dan bacalah. Disitu anda akan mendapatkan
gambaran proses (apa yang disebut) penangkapan Yesus. Barnabas adalah
saksi mata, ia menuliskan catatannya dalam Injilnya. Dia berada
barsama-sama 11 orang murid Yesus minus Yudas pada malam itu. Dia tidur
bersama-sama dengan Yesus, dan Dia tahu apa yang terjadi hingga terjadi
"penyaliban".Setelah anda baca maka anda akan mendapatkan gambaran yang
berbeda dengan sekarang.

Saya sampaikan bahwa Injil Barnabas telah terseimpan dipustaka Paus di
Roma sejak abat ke - 4 Masehi. Ditulis dalam bahasa Ibrani, dan telah
diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. ***
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Saya ingin mengoreksi pernyataan saya diatas, yang ternyata setelah
dicross checking tidak memiliki dasar (yang saya ingat waktu menulis itu,
pernah membaca hal seperti itu sebelumnya namun ternyata salah). Saya
koreksi sebagai berikut:

1. St. Barnabas adalah salah seorang tokoh diantara murid Yesus. Ia adalah
paman dari Markus si penginjil. Jenazahnya ditemukan dalam suatu kuburan
di pulau Kiperus pada tahun ke 4 Maharaja Zeno (478) bersama sebuah naskah
Injil yang ditulis dengan tangannya sendiri. (Husein Abubakar AlHabsy
Abubakar Basymeleh):

2. Menurut Dr. Sa'ada (seorang Kristen) sejarah menyebutkan bahwa Paus St.
Glasius I (492 - 496 M) yang duduk di singgasana kepausan tahun 492 M
mengeluarkan larangan amembeca beberapa kitab, di antaranya Injil
Barnabas. (Prof. Abu Zahrah)

3. Ferramino menemukan buku-buku karangan Ireneus yang berisi antara lain
suatu risalah yang menetang tulisan-tulisan rasul Paulus yang penentangan
itu didasarkan atas Injil Barnabas. Terdorong rasa ingin tahu, ia mencari
Injil tersebut dan keinginannya tercapat setelah ia menjadi orang terdekat
Paus Sixtus V. Ia menemukan Injil itu diperpustakaan Paus, dan
dipelajarinya. (Dr. White)

### TANGGAPAN DeP ###

Saya tidak sependapat dengan pernyataan tentang adanya tulisan-tulisan
Irenaeus (130-200 AD) yang mengutip Injil Barnabas. Ini adalah statement
usang yang kerap diulang-ulang. Seperti yang sudah saya tuliskan dalam
posting sebelumnya, Irenaeus maupun Bapak-bapak Gereja lainnya (para
teolog awal Kristen) tidak pernah menyinggung adanya Injil Barnabas dalam
tulisan-tulisan mereka. Apabila ingin pembuktian, silakan anda periksa
sendiri tulisan-tulisan mereka (termasuk Irenaeus) di
http://wesley.nnc.edu/noncanon/fathers.htm atau
http://ccel.wheaton.edu/fathers2/ANF-01/TOC.htm . Mungkin ada yang
terlewatkan oleh saya.

Saya juga pernah membaca perihal orang bernama Fra Marino (anda
menuliskannya sebagai Ferramino. Saya anggap kita membicarakan orang yang
sama) yang katanya adalah kawan dekat Paus Sixtus (1585 - 1590 AD). Namun
patut disayangkan bahwa TIDAK ADA bukti kesejarahan sekecil apapun
mengenai eksistensi orang ini. Satu-satunya "bukti" hanyalah cerita kecil
di bagian awal buku Injil Barnabas itu sendiri. Entah siapa yang
mencantumkannya di sana. Berhubung kita sedang membahas adalah Injil
Barnabas, maka sudah barang tentu Injil Barnabas tidak layak didudukkan
sebagai saksi terhadap dirinya sendiri, terlebih-lebih sebagai saksi
tunggal. Sama sekali tidak objektif ! Logikanya, kita tidak bisa menerima
pembenaran semacam rule of thumb yang menyatakan "Because I said so". Hal
ini tidak ilmiah dan tidak rasional sama sekali. Ibarat sebuah pengadilan
yang sedang mengusut seorang tersangka, maka kesaksian tersangka tidak
bisa dijadikan pegangan utama dan bukti tunggal, bukan ? Tersangka bisa
saja punya alibi, tetapi alibi tersebut bisa diperkuat atau diperlemah
oleh kesaksian pihak lain yang memiliki kredibilitas dan tidak memiliki
pretensi terhadap tersangka. Ini baru bisa dinyatakan sebagai pengadilan
yang fair. Maka, saya belum bisa menerima kesaksian anda yang didasarkan
pada objek yang sedang kita bahas. Belum cukup objektif.
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###

4. Ahli sejarah sepakat bahwa naskah tertua dari Injil itu ialah naskah
yang ditulis dalam bahasa Itali, ditemukan tahun 1709 M oleh penasihat
raja Prusia (Jerman) bernama Kremer. (Prof. Abu Zahrah)

Saya mohon maaf atas kesalahan pernyataan diatas.

###

TANGGAPAN DeP : Saya senang bahwa anda bukan tipe orang yang sekedar
ngotot, melainkan orang yang mau memeriksa ulang materinya sendiri secara
objektif dan dengan jujur mau mengakui kekeliruan. Dengan sungguh-sungguh
saya memuji anda sebagai ksatria, sdr. Henry. Dengan orang seperti andalah
diskusi bisa berjalan dengan kondisi yang tidak emosional dan penuh
caci-maki.

Dari fakta-fakta koreksi yang anda berikan, saya mencoba merangkumnya ke
dalam beberapa penjabaran lanjutan sebagai berikut :

Sebagai murid Yesus dan rekan Paulus dalam mewartakan Injil, maka Barnabas
hidup sekitar jaman Yesus. Tentunya dia sudah dewasa saat itu. Anggaplah
usianya mencapai 100 tahun, sehingga ada rentang waktu antara tahun 30 AD
(mulainya masa syiar Yesus) sampai 100 AD. Dengan demikian, probabilitas
masa penulisan Injil Barnabas adalah antara tahun 30 AD sampai 100 AD.

Barnabas pernah "menulis" Injil dengan tangannya sendiri. "Menulis" di
sini bukan berarti menggubah atau mengarang. Pada masa itu, semua Injil
ditulis dengan tangan karena Guttenberg belum lahir sehingga belum ada
mesin cetak. Maka, seandainya saya menyalin Injil dengan tangan saya
sendiri, bisa dikatakan bahwa saya menulis Injil, tetapi tidak berarti
bahwa saya menggubah atau mengarang Injil. Barnabas perlu menulis Injil
karena dia memerlukannya sebagai referensi bagi syiarnya serta acuan bagi
penyalin-penyalin lainnya agar bisa disebarluaskan.

Sesuai dengan daerah pewartaannya, yakni Cyprus dan daerah-daerah yang
berbahasa Yunani, lebih logis jika Barnabas menuliskan Injilnya dalam
bahasa Yunani. Kalaupun yang menjadi sasaran pewartaannya orang Yahudi di
daerah Yunani itu, Barnabas tentu akan menggunakan bahasa Yahudi, bahasa
ibunya. Atau jika hendak menggunakan bahasa internasional saat itu, dia
akan menggunakan bahasa Latin, bahasa resmi kekaisaran Romawi yang
menguasai sebagian besar bumi ini. Yang jelas, Barnabas TIDAK MUNGKIN
MENGGUNAKAN BAHASA ITALI seperti yang terdapat dalam manuskrip tertua
Injil Barnabas. Mengapa ? Saya belum menemukan kembali referensi yang
pernah saya baca mengenai saat munculnya bahasa Itali di dunia. Tetapi
hingga abad 2 AD bahasa Itali belum ada sama sekali. Berarti bahasa ini
belum eksis hingga Barnabas meninggal. Bahasa yang paling mungkin
digunakan pada saat itu adalah bahasa Ibrani atau Aramaik atau Yunani atau
Latin.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Injil yang
ditulis oleh Barnabas murid Yesus TIDAK SAMA dengan Injil Barnabas yang
selalu dihebohkan itu. Dengan kata lain, ADA 2 INJIL YANG BERLABEL SEBAGAI
INJIL BARNABAS yaitu : 1) Injil yang ditemukan pada abad 5 AD dalam makam
Barnabas murid Yesus dan 2) Injil yang ditulis oleh seseorang yang mengaku
bernama Barnabas yang hidup sekitar abad 14 AD dan ditemukan abad 16 AD
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(sesuai bukti internal dan eksternal yang sudah saya paparkan pada posting
terdahulu) yang masih terus kita bicarakan ini. Maka, sampai ada
pembuktian dan analisis objektif lebih lanjut dari pakar yang kompeten,
saya akan tetap menggunakan premis ini.

=============

Deo: Nah, saudara Henry, saya ingin menanyakan beberapa hal dari
pernyataan anda, darimana atau bagaimana anda bisa mengatakan dengan
bukti-bukti referensi (bukannya sekedar issue dan fitnah) bahwa :

1. Barnabas adalah saksi mata penangkapan Yesus dan tidur bersama-sama
denganYesus, dan tahu apa yang terjadi hingga terjadi "penyaliban".

=========

Hen : Dari Injil Barnabas (Terjemahan Rahnip M, BA) hal 275 - 282

###

TANGGAPAN DeP : Saya kurang sependapat dengan dalil argumentasi anda.
Ibarat ayam dengan telur. Ayam berasal dari telur, telur dihasilkan oleh
ayam. Berputar terus antara keduanya tanpa kesudahan. Tidak objektif, sama
seperti pada kasus Fra Marino di atas.

=========

Deo: Sebagaimana telah saya jabarkan di atas, kanonisasi Bible
membutuhkan sekitar 14.000 (EMPAT BELAS RIBU) manuskrip yang setara
umurnya yang relevan satu sama lain, sehingga tidak ada Injil yang berdiri
sendiri secara independen. Sementara Injil Barnabas tidak ada penguatannya
pada Injil-injil lainnya, dan tidak pernah dikutip oleh surat-surat para
rasul maupun Bapak-Bapak Gereja Purba. Saya mengharapkan referensi dari
anda tentang bukti sejarah yang menunjukkan eksistensi Barnabas sebagai
murid langsung Yesus.

========

Hen : Saya tidak bisa berkomentar banyak tentang hal ini. Sama halnya
kalau saya balik bertanya apakah memang di dalam 14.000 manuskrip itu sama
sekali tidak disebutkan tentang St. Barnabas. Mana buktinya? Bagaimana
cara memilah dari 14.000 manuskrip itu sehingga menjadi Bible yang ada
sekarang? (Ada yang mengatakan jumlahnya malah 24.000 copies (Jimmy
Swagart), namun tak ada dua diantaranya yang identik!). Dari jumlah Injil
(NT) yang dahulunya ada banyak, ada yang mengatakan tak lebih dari 20,
namun ada yang menyatakan hingga 300 buku ( M. Ataur-Rahim, "Yesus: A
Prophet of Islam") bagaimana cara memilihnya sehingga yang pilih hanya 4?
Mana yang lainnya? Apa yang ditulis disitu? Bagaimana isi ajarannya? dsb.

Jadi jelas saya tak bisa berkomentar banyak tentang hal ini.

###

TANGGAPAN DeP : Saya memang tidak memiliki bukti nyata di tangan saya
karena saya tidak terlibat sebagai partisipan langsung pelaksanaan
kanonisasi/kodifikasi Bible. Seperti anda, saya pun hanya berbekal
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referensi tertulis yang saya peroleh dari berbagai sumber ilmiah. Maksud
saya dengan kalimat "Injil Barnabas tidak ada penguatannya pada
Injil-injil lainnya" adalah isi Injilnya yang berbeda sama sekali dengan
Injil-injil lainnya, sedangkan Injil-injil lainnya amat bersesuaian.
Itulah sebabnya dinamakan Injil Sinoptik.

Sebagai ilustrasi, kita ambil contoh sebagai berikut : terjadilah
peristiwa pemboman yang menimpa kedutaan besar China di Kosovo. Kemudian
beberapa wartawan dari berbagai media melakukan penulisan berita. Ada yang
secara langsung menyaksikan peristiwanya, ada yang memperoleh berita dari
hasil wawancara kesana-kemari. Misalkan hasil penulisan berita mereka yang
diterbitkan oleh Strait Times adalah sebagai berikut, "Pesawat pembom NATO
menjatuhkan bom ke kedutaan besar China", sementara Washington Post
menurunkan berita "Kedutaan besar China di Kosovo terkena rudal NATO",
sedangkan Yomiuri Shimbun merilis headline "Amerika Serikat salah membom
di Kosovo. Kedutaan besar China jadi korban". Kesimpulan apa yang bisa
ditarik dari beberapa sumber berita tadi ? Kita akan menemukan relevansi
bahwa "Pesawat pembom NATO yang dimotori oleh Amerika Serikat telah
melakukan kesalahan sewaktu melakukan pemboman di Kosovo sehingga kedutaan
besar China menjadi korban". Tidak ada masalah kan ? Everybody's agree.
Masalah baru timbul setelah, misalkan, sebuah surat kabar yang diterbitkan
di Polynesia sana menurunkan pemberitaan lain yang menyatakan bahwa
"Amerika membom kedutaan besar China atas permintaan Taiwan". Jika
menurutkan akal sehat, semua orang tentunya akan menyangsikan berita
terakhir ini. Tetapi, celakanya, ada juga yang mempercayai berita tunggal
semacam itu. Yang lebih lucu, banyak orang yang kemudian sibuk adu
argumentasi pro dan kontra, yang masing-masing punya pakar dan pendukung.

Kira-kira seperti itulah ilustrasi tentang relevansi antara Injil yang
satu dengan yang lain, yang kita temukan dalam Perjanjian Baru/New
Testament/NT. Saling menguatkan satu sama lain. Maksud saya bukannya satu
Injil menguatkan eksistensi Injil yang lain, tetapi menguatkan isi/fakta
yang diberitakannya. Sedangkan isi Injil Barnabas sama sekali tidak
mendapatkan dukungan dari isi Injil-injil lainnya karena memang sangat
berbeda. Maka, sesuai kodratnya sebagai mahluk berakal, kita bisa menilai
mana yang bisa kita ketegorikan memiliki kesahihan mana yang `nyentrik`
sendiri. Menurut pendapat saya, demikianlah cara yang paling sederhana
bagaimana melakukan pemilahan sumber Injil. Menurut beberapa sumber yang
pernah saya baca, masih banyak aturan-aturan lain yang ditetapkan
sebelumnya (temasuk kredibilitas penulisnya) untuk menguji kesahihan
sumber-sumber tertulis yang ada saat itu sebelum diperoleh Bible seperti
yang ada saat ini. Silakan analogikan dengan tata cara penyusunan hadits
sahih.

Adapun mengenai jumlah manuskrip yang digunakan dalam kanonisasi Bible
(Perjanjian Lama/Old Testament/OT + NT), saya mengemukakan 14.000 buah,
sementara anda memiliki sumber lain yang menyatakan sampai 24.000 copies.
Saya tidak akan bersikeras mana yang benar, karena terlebih dahulu perlu
disepakati apa yang dimaksud dengan "jumlah". Penegasan atas pernyataan
saya adalah : ada 14.000 manuskrip dari berbagai versi bahasa dan
penulisan (sekali lagi saya perlu tegaskan : VERSI BAHASA, BUKAN VERSI
INJIL !) karena pada saat itu penganut agama Yahudi dan pengikut Kristus
(penganut agama Kristen) bukan berasal dari satu bangsa saja sehingga ada
berbagai versi bahasa, sesuai dengan bahasa yang dipakai oleh masyarakat
penggunanya. Ketika akan dilakukan kanonisasi Bible, dikumpulkanlah
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kitab-kitab tersebut. Bisa saja ada versi yang memiliki 2 salinan/copy
atau lebih, sehingga kalau dihitung dari kuantitas/jumlah eksemplarnya
bisa mencapai 24.000 bahkan lebih. Logis. Tetapi intinya yang terpenting
adalah : SANGAT BANYAK sumber yang dipakai untuk menetapkannya. Jadi,
ibarat kasus pengadilan dalam ilustrasi sebelumnya, banyak yang menjadi
"saksi" kredibel sehingga peristiwanya menjadi jelas dari berbagai aspek,
bukannya saksi tunggal atau bahkan yang saksi `nyeleneh`. Jadi, pertanyaan
anda mengenai "jumlah" Injil yang terdahulu apakah kurang dari 20 buku
atau mencapai 300 buku, saya anggap sudah terjawab juga, karena Injil dan
NT termasuk dalam Bible.

Adapun proses kanonisasi Bible bukanlah merangkum atau menggabungkan isi
manuskrip-manuskrip tersebut, melainkan melakukan perbandingan satu dengan
yang lain untuk mendapatkan kepastian kebenarannya. Seperti sudah saya
singgung sebelumnya, pada saat itu seluruh manuskrip berupa tulisan
tangan. Dan lazimnya, tulisan tangan tidak bisa seragam 100%, sehingga
bisa terjadi perbedaan penafsiran terhadap sebuah huruf yang dapat
mengakibatkan perbedaan makna. Misalkan huruf a yang mirip huruf o pada
tulisan sambung (bukan huruf cetak), mengakibatkan makna yang berbeda
antara kata "barang" dengan kata "borong", yang pada gilirannya bisa
mengubah makna kalimat. Selain itu, faktor umur juga mempengaruhi keutuhan
manuskrip. Ada yang tintanya sudah luntur, ada yang perkamennya sudah
dimakan ngengat, ada yang sudah rusak sebagian, robek, dll. sehingga
pembacaannya tidak sempurna lagi. Oleh sebab itu, dilakukanlah
perbandingan satu sama lain.

Sebagai ilustrasi lagi, kita membandingkan beberapa buah sumber tulisan
yang kira-kira bertuliskan sebagai berikut :

1. K_ret_ akan t_ba p__ul 3 petan_.
2. _ereta a_an ti_a _ukul 3 p__ang.
3. Kar_to ok_n _ibo pu_ul 3 p_to_g.

Apa yang kira-kira hendak disampaikan oleh ketiga sumber tadi ? Dengan
membandingkan ketiganya, kita bisa menangkap maksud penulisnya bahwa
"Kereta akan tiba pukul 3 petang".

Dari kriteria kanonisasi yang dilakukan terhadap berbagai manuskrip tadi,
akhirnya pihak otoritas agama Kristen (saat itu semuanya di bawah komando
kepausan) menetapkan empat Injil sebagai Injil resmi, sebagaimana yang
tercantum dalam NT hingga saat ini. Injil-injil itu ada yang menggunakan
bahasa Ibrani, Aramaik, dan Yunani. (Saya tidak hapal Injil mana yang
berbahasa apa).

Lantas, bagaimana halnya dengn Injil-injil lainnya ? Saya tidak bisa
menjelaskan apa isi Injil yang lain ataupun ajaran yang terkandung di
dalamnya karena saya benar-benar tidak mengetahuinya. Tetapi saya masih
tetap berpegang pada pendapat awal bahwa Injil-injil dalam NT saling
menguatkan satu sama lain. Bisa jadi alasan tidak dimasukkannya ke dalam
NT karena Injil-injil tersebut tidak sempurna terbaca, tidak lengkap
dibandingkan Injil-injil lainnya (secara fisik maupun isi pewartaannya),
atau hanya agak berbeda gaya bahasa atau redaksinya (mirip dengan proses
penyaduran dari satu bahasa ke bahasa lain) sehingga tidak signifikan,
atau bisa jadi memang berbeda sama sekali (saya tidak tahu apakah ada yang
demikian). Saya tidak bisa memastikan alasan-alasan pastinya karena
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literatur saya entah dimana saat ini. Tetapi saya yakin hakkul yakin bahwa
apa yang dilakukan saat kanonisasi Bible tidak akan berbeda jauh dengan
jalannya penyusunan/jam Al-Quran yang dilakukan oleh Zaid bin Thabit yang
akhirnya menghasilkan mushaf Usmani, yang menjadi pegangan umat Islam
hingga saat ini. Padahal pada masa itu sudah beredar beberapa versi
Al-Quran yang populer di masyarakat, seperti versi Abdullah bin Mas'ud,
versi Ubay ibn Ka'b, dan masih banyak lagi, yang perbedaan tata cara
penyusunan surat-suratnya cukup signifikan. Tetapi umat Islam sendiri
tidak pernah mempertanyakan apa isi dan ajaran yang terkandung dalam
Al-Quran versi-versi lain tersebut.

Jadi proses kanonisasi Bible mirip dengan jam Al-Quran. Bedanya, khalifah
Usman memerintahkan pembakaran Al-Quran lainnya setelah kodifikasi Zaid
selesai sehingga kita sama sekali tidak tahu apakah versi Zaid memang yang
paling sempurna (lihat posting saya yang terdahulu, di bawah judul :
"Alkitab, Al-Quran, Nabi Muhammad". Sedangkan Paus tidak melakukan hal itu
terhadap Injil-injil lainnya. Injil-injil tersebut masih tersimpan di
perpustakaan kepausan di Roma.

*** Sebagai catatan, kini ada 14 jenis Al-Quran resmi yang digunakan di
seluruh dunia, yakni 7 BACAAN DASAR (al-qira'at as-sab') yang
masing-masing memiliki DUA VERSI PENYEBARAN (riwayatan) sebagai berikut :

1. Nafi` --> [ Warsh ] & [ Qalun ]
2. Ibn Kathir --> [ al-Bazzi ] & [ Qunbul ]
3. Abu `Amr al-'Ala' --> [ Al-Duri ] & [ al-Suri ]
4. Ibn `Amir --> [ Hisham ] & [ Ibn Dhakwan ]
5. Hamzah --> [ Khalaf ] & [ Khallad ]
6. al-Qisa'i --> [ al-Duri ] & [ Abu'l-Harith ]
7. Abu Bakr `Asim --> [ Hafs ] & [ Ibn `Ayyash ]

Saya tidak tahu bedanya satu sama lain. Barangkali saudara Henry atau
saudara-saudara lainnya bisa menjelaskannya sebagai pengetahuan bagi kita
semua.

======

Deo: Maka, dari bagian penjelasan penelitian isi Injil Barnabas vs.
Al-Quran di atas, bagaimanakah anda menyikapi Injil Barnabas sebagai
kebenaran yang asli ? Apakah anda bisa menerima pernyataan Injil Barnabas
yang bertolak belakang dengan Al-Quran ? Menurut hemat saya, seandainya
anda seorang muslim dan menganggap Al-Quran sebagai buku suci yang
sempurna, saya sarankan (sesuai dengan anjuran anda untuk mencari dan
membaca Injil Barnabas) agar anda membaca jelas-jelas isi Injil Barnabas
dan menghayati Al-Quran sebelum sampai pada satu kesimpulan mengenai
kedudukan Injil Barnabas.

=====

Hen: Saudara, saya tidak menyatakan bahwa Injil Barnabas adalah Injil
yang benar, itu terlalu jauh. Yang setahu saya, ada perbedaan mendasar
antara Isi Injil itu dengan Injil-injil yang lain, seperti yang telah anda
sebutkan itu. Perbedaan yang menyangkut dengan topik diskusi sebelum ini,
tentang konsep Trinitas, Ketuhanan Yesus. Itu saja. Saya tak hendak
menyatakan bahwa Injil yang benar adalah Injil Barnabas.
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Perbedaan yang utama, misalnya bahwa dalam Injil Barnabas, disebutkan
bahwa yang disalib adalah Yudas Iskariot yang wajah dan wujudnya
diserupakan dengan Yesus, pada malam penangkapan itu (Injil Barnabas hal
276). Tentang kebangkitan Yesus yang dibantah oleh Barnabas (Ibid. Hal
282) dan banyak lagi. Dan ini menjadi perbedaan yang mendasar dalam ajaran
kekristenan. Saya tawarkan kepada anda untuk mebacanya, dan anda
mengatakan telah mempelajarinya dan anda berkesimpulan bahwa Injil
Barnabas adalah Palsu. Dan ini tidak menjadi masalah dan topik diskusi
ini.

###

TANGGAPAN DeP : Sungguh baik jika kita sepakat bahwa kita tidak
mengatakan bahwa Injil Barnabas adalah Injil yang benar/asli (semoga umat
Muslim lain juga sepakat), maka sebaiknya polemik tentang Injil Barnabas
ini disudahi saja. Tidak ada gunanya membahas sesuatu yang sama-sama tidak
kita akui, bukan ? Sama tidak bergunanya dengan usaha melakukan
perbandingan Al-Quran dengan Satanic Verses. Sudah jelas berbeda, untuk
apa dikorelasikan lagi.

Yang jelas, semasa Injil-injil awal beredar di antara umat Kristen purba,
tidak ada protes maupun koreksi yang dilakukan oleh para saksi hidup yang
terlibat langsung dalam peristiwa-peristiwa seputar Yesus, termasuk
murid-murid Yesus sendiri. (Injil Yesus yang ditulis oleh Markus sudah ada
sebelum tahun 68 AD, dimana murid-murid Yesus masih ada. Sudah saya
uraikan dalam posting saya yang berjudul "Injil dan Campur Tangan
Manusia"). Polemik Injil Barnabas baru muncul ribuan tahun kemudian,
setelah semua saksi hidup tidak bisa dikonfirmasi lagi. Saya hanya bisa
menyarankan untuk kembali merenungkan lagi masalah relevansi sumber-sumber
Injil seperti pada saat dilakukannya kanonisasi Bible. Kalau pun isi Injil
Barnabas berbeda dengan Injil-injil lainnya, termasuk perihal Yudas
Iskariot yang "disulap" jadi mirip Yesus sehingga dia yang disalibkan
maupun hal-hal lainnya yang dituliskan dalam Injil Barnabas, memang
demikianlah isi Injil Barnabas. Mau bagaimana lagi ? (Sebenarnya saya
punya bahan diskusi tentang ini. Mungkin kita bisa lakukan pada
posting-posting selanjutnya). Ibaratnya kita akan terus menerus membahas
berita "Amerika membom kedutaan besar China atas permintaan Taiwan". Tidak
akan selesai-selesai sampai kapan pun karena kita sudah tidak mengacu pada
relevansi berita yang ada di Strait Times, Washington Post, atau Yomiuri
Shimbun, melainkan sebuah surat kabar yang diterbitkan di kepulauan
Polynesia sana. Sekali lagi saya ulangi pernyataan awal saya, bahwa kita
tidak bisa menerima kebenaran sebagai kebenaran jika sumbernya semata-mata
berasal dari sang tersangka sendiri.

=========

Deo: Saya terus terang curiga bahwa anda sama sekali belum pernah membaca
Injil Barnabas (maaf kalau saya salah sangka).

=========

Hen : Saya telah membacanya

Henry

###
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TANGGAPAN DeP : Sungguh bagus kalau anda sudah membacanya. Artinya kita
benar-benar berdiskusi berdasarkan referensi nyata yang kita miliki, bukan
berdasarkan asumsi-asumsi semu belaka. Bagi saya, Injil Barnabas yang
selalu dihebohkan itu adalah "one against the world" terhadap Injil-injil
lainnya, bahkan terhadap nubuat-nubuat para nabi dalam OT. Bagaimana bisa
saya meyakini kebenaran sebuah kitab yang bertarung sendirian melawan
Taurat + Zabur + Injil serta keseluruhan isi Bible yang diwahyukan Tuhan
sejak ribuan tahun sebelum masehi ? Saya belum serevolusioner itu. Dan
saya yakin, I'm not the only one.

Menurut hemat saya, jika anda sempat membaca Injil Barnabas, alangkah
lebih baiknya jika anda sempat meluangkan waktu untuk melakukan
perbandingan antara isi Injil Barnabas dengan isi NT secara keseluruhan
(keempat Injil, Kisah Para Rasul, Surat-surat para rasul, dll. Kalau masih
memiliki waktu luang juga, ada baiknya sekalian membaca OT) sehingga bisa
memperoleh gambaran yang lengkap mengenai ada tidaknya relevansi antara
Bible (OT + NT) dengan Injil Barnabas masterpiece abad 14 AD sehingga kita
tidak selalu memprotes "Lho, kok ini beda ? Wah, ini beda nih !". Tidak
usah tersinggung. Saya juga dulu begitu kok ...

Seek and ye' shall find.

Syalom.

Deo et Patria (Demi Tuhan dan Tanah Air)
Violence no more.

----- End of forwarded message from Deo et Patria -----

----- End of forwarded message from apakabar@Radix.Net -----
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