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Kitab Suci 
1. 

Apakah firman Tuhan kekal dan tidak akan berubah? 

(Lev-i Mahfuz)  
AlkitabIya Nih / Iya NihQur’an 

Yesaya 40:8.....Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, 
tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. 

Yohanes 1:1-3.....Pada mulanya adalah Firman; Firman itu 

bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. 
1 Petrus 1:23.....Karena kamu telah dilahirkan kembali 
bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, 

oleh firman Allah, yang hidup dan yang kekal. 

------------------------------------------------- 

Yunus 10:64.....Bagi mereka berita gembira di dalam 
kehidupan di dunia dan (dalam kehidupan} di akhirat. Tidak ada 

perobahan bagi kalimat-kalimat (janji-janji) Allah. Yang demikian 

itu adalah kemenangan yang besar. 

Kaf 50:29..... Keputusan di sisi-Ku tidak dapat diubah  

Catatan:Dalam sejarah islam, ada dua 

pandanganmengenai hal ini, diperdebatkan umat 

Muslim. Kaum Mu’tazilah menjawab “tidak”, 

sementara kaum Asy’ariyah mengatakan “ya”. 

Kebanyakan umat Muslim sekarang mengatakan “ya” 

 

2. 
Apakah Alkitab adalah firman Tuhan? (Taurat, 

Zabur & Injil) 
AlkitabIya Nih / Iya NihQur’an 

Roma 15:4.....Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu, telah 
ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh 

berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari 

Kitab Suci. 

1 Korintus 14:37.....Jika seorang menganggap dirinya nabi 
atau orang yang mendapat kasrunia rohani, ia harus sadar, bahwa 

apa yang kukatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. 

------------------------------------------------- 

Nisa 4:136.....Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah 
beriman kepada... kitab yang Allah turunkan sebelumnya. 

Ankebut 29:46.....dan katakanlah: “Kami telah beriman 
kepada (kitab-kitab) yang diturunkan kepada kami dan yang 

diturunkan kepadamu; 

Shura 42:15.....katakanlah: “Aku beriman kepada semua Kitab 
yang diturunkan Allah... Tidak ada pertengkaran antara kami 
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3. 
Apakah Tuhan, secara khusus,menyampaikan nubuat-

Nya dalam Alkitab melalui perantaraan orang-orang 

Yahudi? 
AlkitabIya Nih / Iya NihQur’an 

Roma 3:1-2.....1.Jika demikian, apakah kelebihan orang 
Yahudi dan apakah gunanya sunat? 2.Banyak sekali, dan di dalam 

segala hal. Pertama-tama: sebab kepada merekalah dipercayakan 

firman Allah. 

Roma 9:4.....orang Israel, mereka telah diangkat menjadi 
anak, dan mereka telah menerima kemuliaan, dan perjanjian-

perjanjian, dan hukum Taurat, dan ibadah, dan janji-janji. 

------------------------------------------------- 

Ankebut 29:27.....Kami anugrahkan kepada Ibrahim, Ishak dan 

Ya’qub, dan Kami jadikan kenabian dan Al Kitab pada keturunannya. 

Jathiyah 45:16.....Dan sesungguhnya telah Kami berikan 

kepada Bani Israil Al Kitab (Taurat), kekuasaan dan kenabian dan 

Kami berikan kepada mereka rezeki-rezeki yang baik dan Kami 

lebihkan mereka atas bangsa-bangsa (pada masanya). 

4. 
Apakah Tuhan memberikan kuasa untuk melakukan 

mukjizat kepada para nabi dalam Alkitab demi 

meyakinkan bahwa mereka memang dikirimkan oleh 

Tuhan? 
AlkitabIya Nih / Iya NihQur’an 

Keluaran 10:1—2.....2.dan menceriterakan kepada anak 
cucumu,...tanda-tanda mujizat mana yang telah Kulakukan di antara 

mereka, supaya kamu mengetahui, bahwa Akulah TUHAN." 

Ibrani 2:4.....Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-
tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan 

kekuasaan dan karena Roh Kudus,... 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:92.....Sesungguhnya Musa telah datang kepadamu 
membawa bukti-bukti kebenaran (mukjizat),... 

Al-i İmran 3:49.....Dengan seizin Allah; dan aku 
menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya dan orang yang 

berpenyakit sopak; dan aku menghidupkan orang mati... 

Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda (kebenaran 

kerasulanku) bagimu, jika kamu sungguh-sungguh beriman. 

Al-i İmran 3:183.....Katakanlah: “Sesungguhnya telah datang 
kepada kamu beberapa orang rasul sebelumku membawa keterangan-

keterangan yang nyata dan membawa apa yang kamu sebutkan,... 

Note: Cf. Kisah Para Rasul 4:16, Yohanes 14:11 

&Yohanes 20:30-31. 
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5. 
Apakah Tuhan “ingin” melindungi semua kitab suci-

Nya dari perubahan dan kecurangan? (Tujuan/Niat) 
BibleAlkitabIya Nih / Iya NihQur’an 

Yesaya 14:24 & 26-27.....24.TUHAN semesta alam telah 
bersumpah, firman-Nya: "Sesungguhnya seperti yang Kumaksud, 

demikianlah akan terjadi, dan seperti yang Kurancang, demikianlah 

akan terlaksana: 26.Itulah rancangan yang telah dibuat mengenai 

seluruh bumi,... 27.TUHAN semesta alam telah merancang, siapakah 

yang dapat menggagalkannya? Tangan-Nya telah teracung, siapakah 

yang dapat membuatnya ditarik kembali? 

Matius 24:35.....Langit dan bumi akan berlalu, tetapi 
perkataan-Ku tidak akan berlalu. 

------------------------------------------------- 

Hijr 15:9.....Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, 
dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya. 

Saffat 37:3 & 7..... 3.dan demi (rombongan) yang membacakan 

pelajaran, 7.dan telah memeliharanya (sebenar-benarnya) dari 

setiap syaitan yang sangat durhaka, 

Note: Cf. Ps. 12:6-7, Ps. 89:34, Jer. 36:23-28, & 

Rev. 22:18-19. 

 

6. 
Apakah Tuhan “mampu” melindungi semua kitab suci-

Nya dari perubahan dan kecurangan? (Kekuasaan/ 

Kodrat) 
AlkitabIya Nih / Iya NihQur’an 

Yesaya 46:9-10.....9.bahwasanya Akulah Allah... 
10.Keputusan-Ku akan sampai, dan segala kehendak-Ku akan 

Kulaksanakan, 

Markus 12:24.....Kamu sesat, justru karena kamu tidak 
mengerti Kitab Suci maupun kuasa Allah. 

Lukas 21:33..... Langit dan bumi akan berlalu, tetapi 

perkataan-Ku tidak akan berlalu." 

Yohanes 10:35.....Kitab Suci tidak dapat dibatalkan--, 

------------------------------------------------- 

En'am 6:115.....Tidak ada yang dapat merubah rubah kalimat-
kalimat-Nya. 

Yunus 10:64.....Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat 

(janji-janji) Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang 

besar. 

Jinn 72:26-28..... 27. Kepada rasul yang diridhai-Nya, maka 

sesungguhnya Dia mengadakan penjaga-penjaga (malaikat) di muka 

dan di belakangnya. 28. Supaya Dia mengetahui, bahwa sesungguhnya 

rasul-rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya, 

 



f 

7. 
Apakah Tuhan membiarkan setan, iblis dan manusia 

menghalangi "tujuan" dan “kekuasaan-Nya” sendiri 

dengan merubah isi sebenarnya dari kitab suci 

yang Ia turunkan? (Tahrifbi’l-lafz) 
AlkitabTidak / TidakQur’an 

Yesaya 55:11.....Demikianlah firman-Ku yang keluar dari 
mulut-Ku: ia tidak akan kembali kepada-Ku dengan sia-sia, tetapi 

ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki, dan akan berhasil 

dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. 

Lukas 16:17.....Lebih mudah langit dan bumi lenyap dari pada 
satu titik dari hukum Taurat batal. 

------------------------------------------------- 

Hajj 22:52.....Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang 
rasulpun dan tidak (pula) seorang nabi, melainkan... syaitanpun 

memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu, Allah 

menghilangkan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu, dan Allah 

menguatkan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui... 

Saffat 37:3 & 7.....3.dan demi (rombongan) yang membacakan 
pelajaran, 7.Kami telah memeliharanya (sebenar-benarnya) dari 

setiap syaitan yang sangat durhaka, 

Hakka 69:44-47 & 51.....44.Seandainya dia (Muhammad) 
mengadakan sebagian perkataan atas (nama) Kami, 45.Niscaya benar-

benar Kami pegang dia pada tangan kanannya. 46.Kemudian benar-

benar Kami potong urat tali jantungnya. 47.Maka sekali-kali tidak 

ada seorangpun dari kamu yang dapat menghalangi (Kami)51....itu 

benar-benar kebenaran yang diyakini. 

 

8. 
Mungkinkah manusia mendistorsi kitab suci secara 

lisan dengan salah mengutip atau menafsirkannya? 

(Tahrifbi'l-ma'na) 
AlkitabIya Nih / Iya NihQur’an 

Titus 1:10—11..... 10.Karena sudah banyak orang hidup tidak 

tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum 

sunat. 11.Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya, karena 

mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-

tidak untuk mendapat untung yang memalukan. 

------------------------------------------------- 
Ali-İmran 3:78.....Sesungguhnya diantara mereka ada 
segolongan yang memutar-mutar lidahnya membaca Al Kitab, supaya 

kamu menyangka yang dibacanya itu sebagian dari Al Kitab, padahal 

ia bukan dari Al Kitab dan mereka mengatakan: “Ia (yang dibaca 

itu datang) dari sisi Allah”, padahal ia bukan dari sisi Allah. 

Mereka berkata dusta terhadap Allah sedang mereka mengetahui. 
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9.  
Apakah orang-orang yang mengatakan Alkitab telah 

diubah bersalah karena telah menghujat karakter 

dan sifat asli Tuhan dengan menyiratkan seolah-

olah Tuhan tidak tahu, tidak peduli atau bahkan 

tidak dapat berbuat apa-apa atas diubahnya isi 

Alkitab (Al-Alim, Al-Rahman, Al-Rahim, Al-Kadir) 
AlkitabIya Nih / Iya NihQur’an 

Yesaya 14:24 & 27.....24.seperti yang Kumaksud, 
demikianlah akan terjadi... 27.TUHAN semesta alam telah 

merancang, siapakah yang dapat menggagalkannya?  

Ibrani 4:12.....Sebab firman Allah hidup dan kuat... 

------------------------------------------------- 

Baqara 2:20, 255..... 20.Sesungguhnya Allah berkuasa atas 

segala sesuatu. 255.Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) 

melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus 

(makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur… Kursi Allah 

meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara 

keduanya 
Note: Ref. Ps. 74:10, Ps. 103:8 & 17-18, Ps. 

94:7-9. 

10. 
Apakah orang-orang, yang mengatakan Alkitab telah 

diubah, bersalah karena telah meninggikan derajat 

setan dengan menyiratkan seolah-olah setan 

memenangkan Alkitab dari Tuhan yang Mahakuasa? 

(Al-Aziz, Al-Ghalib, Al-Jabbar, Al-Muqtadir) 
AlkitabIya Nih / Iya NihQur’an 

Mazmur 94:7-9.....9.Dia yang menanamkan telinga, masakan 
tidak mendengar? Dia yang membentuk mata, masakan tidak 

memandang? 

Ibrani 4:13..... Dan tidak ada suatu makhlukpun yang 

tersembunyi di hadapan-Nya,  

------------------------------------------------- 

Yunus 10:21.....tipu daya dalam (menentang) tanda-tanda 

kekuasaan Kami... Sesungguhnya malaikat-malaikat Kami menuliskan 

tipu dayamu. 
Taha 20:5 & 51-52..... 5.(Yaitu) Tuhan Yang Maha Pemurah. 

Yang bersemayam di atas ‘Arsy. 51.“bagaimanakah keadaan umat-umat 

yang dahulu?” 52.“Pengetahuan tentang itu ada di sisi Tuhanku, di 

dalam sebuah kitab, Tuhan kami tidak akan salah dan tidak (pula) 

lupa; 
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11. 
Mungkinkan Tuhan memiliki standar ganda dengan 

melindungi sebagian kitab suci saja? (Al-Adl, Al-

Hadi, Al-Mu’mim, Al-Muqsith) 
AlkitabTidak / TidakQur’an 

Mazmur 12:6-7.....6.Janji TUHAN adalah janji yang murni, 
bagaikan perak yang teruji, tujuh kali dimurnikan dalam dapur 

peleburan di tanah. 7.Engkau, TUHAN, yang akan menepatinya, 

Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. 

Lukas 21:33.....Langit dan bumi akan berlalu, tetapi 
perkataan-Ku tidak akan berlalu. 

------------------------------------------------- 

Tevbe 9:111.....(Itu telah menjadi) janji yang benar dari 
Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Quran. Dan siapakah yang 

lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? 

İbrahim 14:47.....janganlah sekali-kali kamu mengira Allah 
akan menyalahi janji-Nya kepada rasul-raaul-Nya; sesungguhnya 

Allah Maha Perkasa, lagi mempunyai pembalasan. 

Hajj 22:47.....Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janji-
Nya. 

 

12. 
Apakah firman Tuhan merupakan standar universal 

yang tidak dapat diubah, yang akan digunakan 

Tuhan untuk menghakimi manusia di akhir zaman? 

(Al-Hakim, Al-Hakk,    Al-Hafiz, Al-Hasib) 
AlkitabIya Nih / Iya NihQur’an 

Yohanes 12:48.....Barangsiapa menolak Aku, dan tidak 
menerima perkataan-Ku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang 

telah Kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir 

zaman. 

Wahyu 20:12..... Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan 

kecil, berdiri di depan takhta itu ... Dan orang-orang mati 

dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada 

tertulis di dalam kitab-kitab itu. 

------------------------------------------------- 

Hijr 15:9-10.....9.Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan 
sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya. 10.Dan sesungguhnya 

Kami telah mengutus (beberapa rasul) sebelum kamu kepada umat-

umat yang terdahulu. 

Zumar 39:69-70.....69.Dan diberikanlah buku (perhitungan 
perbuatan masing-masing) dan didatangkanlah para nabi dan saksi-

saksi dan diberi keputusan di antara mereka dengan adil, sedang 

mereka tidak dirugikan. 70.Dan disempurnakan bagi tiap-tiap jiwa 

(balasan) apa yang telah dikerjakannya 
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13. 
Apakah umat boleh mempercayai sebagian isi kitab suci 

namun menyangsikan sebagian lainnya?  
AlkitabTidak / TidakQur’an 

Kisah Para Rasul 20:27.....Sebab aku tidak lalai memberitakan 
seluruh maksud Allah kepadamu. 

2 Timotius 3:16.....Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang 
bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk 

memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 

------------------------------------------------- 
Bakara 2:85.....Apakah kamu beriman kepada sebahagian Al Kitab 

(Taurat) dan ingkar terhadap sebahagian yang lain? 

Bakara 2:136 & 285.....136.Katakanlah... “Kami beriman kepada ... 
yang diturunkan kepada ... Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada 

nabi-nabi dari Tuhannya. 285.Beriman kepada Allah, kitab-kitab-Nya dan 

rasul-rasul-Nya. Kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun  

Al-i İmran 3:84 & 119.....84.Kami tidak membeda-bedakan 
seorangpun di antara mereka 119.Kamu beriman kepada kitab-kitab 

semuanya. 

Catatan: Alkitab mengandung lebih dari 90% kitab suci 

yang wajib dipercayai oleh umat Muslim, yaitu: Taurat, 

Zabur, Injil dan Alquran. 

 

14. 
Apakah Tuhan ingin agar umat mempelajari dan mematuhi 

semua kitab suci yang Ia kirimkan? 
AlkitabIya Nih / Iya NihQur’an 

1 Timotius 4:15-16.....Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di 
dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu 

sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena 

dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua 

orang yang mendengar engkau. 

2 Timotius 2:15.....Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan 
Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus 

terang memberitakan perkataan kebenaran itu. 

-------------------------------------------------------- 

Al-i Imran 3:79.....Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani, 
karena kamu selalu mengajarkan Al Kitab dan disebabkan kamu tetap 

mempelajarinya. 

Nisa 4:82..... Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan 
manusia dijadikan bersifat lemah. 

Zumar 39:9.....(Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung) 
ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan 

berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat 

Tuhannya? Katakanlah: “Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan 

orang-orang yang tidak mengetahui?” Sesungguhnya orang yang berakallah 

yang dapat menerima pelajaran. 

Catatan: Hitungan kata dan huruf pada kitab suci yang 

wajib dipercayai oleh umat Muslim, menunjukkan bahwa 

Taurat, Zabur dan Injil sebanyak 90% sementara Alquran 

hanya 10% 

Alkitab: Kata = 783,137 Huruf 3,566,480 

Qur'an:  Kata =  77,934  Huruf   326,048 
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15. 
Apakah mematuhi firman Tuhan merupakan kunci 

utama bagi seseorang untuk menerima "berkat"? 
AlkitabIya Nih / Iya NihQur’an 

Ulangan 11:26-27.....26.Lihatlah, aku memperhadapkan 
kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk: 27.berkat, apabila kamu 

mendengarkan perintah TUHAN ... 

Ulangan 28:13..... TUHAN akan mengangkat engkau menjadi 
kepala dan bukan menjadi ekor, engkau akan tetap naik dan bukan 

turun, apabila engkau mendengarkan perintah TUHAN, Allahmu, yang 

kusampaikan pada hari ini kaulakukan dengan setia, 

Ulangan 30:19.....Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan 
kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:2-4.....2.Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan 
padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa, 3. (yaitu) mereka 

yang beriman kepada ... 4. yang telah diturunkan kepadamu dan 

Kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin 

akan adanya (kehidupan) akhirat. 

 

16. 
Apakan orang yang tidak membaca dan mematuhi 

Alkitab merupakan orang-orang tidak percaya? 

(Kafir) 
AlkitabIya Nih / Iya NihQur’an 

Yeremia 11:3.....Terkutuklah orang yang tidak mendengarkan 
perkataan-perkataan perjanjian ini, 

Ibrani 12:25-29.....25. Jagalah supaya kamu jangan menolak 
Dia, yang berfirman. 29. Sebab Allah kita adalah api yang 

menghanguskan. 

------------------------------------------------- 

A’raf 7:36 & 40-49.....36.Dan orang-orang yang mendustakan 
ayat-ayat Kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itu 

penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. 40. 

Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan 

menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan 

bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak (pula) mereka masuk 

surga ... 41. Mereka mempunyai tikar tidur dari api neraka 

Ankebut 29:46-47.....46. Dan janganlah kamu berdebat 
dengan Ahli Kitab ... 47. tiadalah yang mengingkari ayat-ayat 

kami selain orang-orang kafir. 
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17. 
Apakah kanon kitab suci ditutup oleh akhir dari 

Kitab Wahyu? 
¸AlkitabIya Nih / TidakQur’an 

Wahyu 22:18-19.... 18.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. 

19. 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." 

------------------------------------------------- 

Al-i İmran 3:19-20.....19.Sesungguhnya agama (yang 
diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih 

orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah 

datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian ... 

20. Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah 

mendapat petunjuk,  

 

18. 
Apakah Alquran harus selaras dengan kitab 

bersejarah sebelumnya, seperti yang tercatat di 

dalam Alkitab, agar dapat dianggap sebagai firman 

Tuhan? 
AlkitabIya Nih / TidakQur’an 

1 Korintus 14:32-33.....32.Karunia nabi takluk 
kepada nabi-nabi. 33. Sebab Allah tidak menghendaki 

kekacauan, tetapi damai sejahtera. 
Galatia 1:8.....Tetapi sekalipun kami atau seorang 
malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu 

injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami 

beritakan kepadamu, terkutuklah dia. 

2 Yohanes 1:9.....tetapi yang melangkah keluar dari 
situ, tidak memiliki Allah.  

------------------------------------------------- 

Al-i İmran 3:85.....Barangsiapa mencari agama selain 
agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima 

(agama itu)daripadanya, dan dia di akhirat termasuk 

orang-orang yang rugi. 
Ahzab 33:40.....Muhammad itu sekali-kali bukanlah 
bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia 

adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi.  
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19. 
Apakah Alquran mengandung perbedaan doktrin dan 

sejarah yang bertentangan dengan isi Alkitab? 
AlkitabIya Nih / TidakQur’an 

1 Yohanes 2:22-24.....23. Sebab barangsiapa menyangkal 
Anak, ia juga tidak memiliki Bapa ... 24. apa yang telah kamu 

dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu ... 

tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. 

2 Yohanes 1:9.....Setiap orang yang tidak tinggal di dalam 
ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak 

memiliki Allah. 

------------------------------------------------- 

Shuara 26:196-197....196.Dan sesungguhnya Al Quran itu 
benar-benar (tersebut) dalam Kitab-kitab orang yang dahulu. 

197.Dan apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka, bahwa para 

ulama Bani Israil mengetahuinya? 

Fussilat 41:43.....Tidaklah ada yang dikatakan (oleh orang-
orang kafir) kepadamu itu selain apa yang sesungguhnya telah 

dikatakan kepada rasul-rasul sebelum kamu.  

 

20. 
Apakah konsep "ilham" dan "wahyu" pada Alquran 

sama seperti pada Alkitab? 
AlkitabTidak / Iya NihQur’an 

2 Timotius 3:16..... Segala tulisan yang diilhamkan Allah 

memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, 

untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam 

kebenaran. 

2 Petrus 1:20-21.....20.Yang terutama harus kamu ketahui, 
ialah bahwa nubuat-nubuat dalam Kitab Suci tidak boleh 

ditafsirkan menurut kehendak sendiri, 21. sebab tidak pernah 

nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh 

Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. 

------------------------------------------------- 
Nisa 4:163.....Sesungguhnya Kami telah memberikan wahyu 

kepadamu sebagaimana Kami telah memberikan wahyu kepada ... Isa, 

... dan Sulaiman. Dan ... 

En'am 6:19 & 93..... 19. Katakanlah: “Allah”. Dia menjadi 

saksi antara aku dan kamu. Dan Al Quran ini diwahyukan kepadaku 

supaya dengan dia aku memberi peringatan kepadamu dan kepada 

orang-orang yang sampai Al-Quran (kepadanya) ... 93. Dan siapakah 

yang lebih zalim daripada orang yang membuat kedustaan terhadap 

Allah atau yang berkata: "Telah diwahyukan kepada saya", padahal 

tidak ada diwahyukan sesuatupun kepadanya, ... 

Catatan: Cf. Shuara 26:192-197 & Fussilet 41:43. 
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21. 
Apakah orang Yahudi dan Kristen mau menerima 

Alquran sebagai kitab suci? 
AlkitabTidak / Iya NihQur’an 

Ulangan 18:20-22.....20.Tetapi seorang nabi, yang terlalu 
berani untuk mengucapkan demi nama-Ku perkataan yang tidak 

Kuperintahkan untuk dikatakan olehnya... nabi itu harus mati. 

22.apabila perkataannya itu tidak terjadi... maka janganlah 

gentar kepadanya." 

Yesaya 8:20....."Carilah pengajaran dan kesaksian!" Siapa 
yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya 

tidak terbit fajar. 

------------------------------------------------- 

Nisa 4:82.....Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al 
Quran? Kalau kiranya Al Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah 

mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. 

Shu’ara 26:196-197.....196.Al Quran itu benar-benar 
(tersebut) dalam Kitab-kitab orang yang dahulu. 197.apakah tidak 

cukup menjadi bukti bagi mereka, bahwa para ulama Bani Israil 

mengetahuinya? 

 

22. 
Setelah Tuhan menurunkan kitab suci, apakah 

kemudian Ia perlu menarik kembali atau meniadakan 

sebagian isi kitab suci tersebut? (Mansukh 

&Nasikh) 
AlkitabTidak / Iya NihQur’an 

Mazmur 89:34..... Aku tidak akan melanggar perjanjian-Ku, 
dan apa yang keluar dari bibir-Ku tidak akan Kuubah. 

Lukas 16:17..... Lebih mudah langit dan bumi lenyap dari 

pada satu titik dari hukum Taurat batal. 

Yohanes 10:35.....kepada siapa firman itu disampaikan, 
disebut Allah--sedang Kitab Suci tidak dapat dibatalkan--, 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:106.....Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau 
Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih 

baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu 

mengetahui sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? 

Ra'd 13:39.....Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan 
menetapkan (apa yang Dia kehendaki), dan di sisi-Nya-lah terdapat 

Ummul-Kitab (Lauh mahfuzh). 

Nahl 16:101.....Dan apabila Kami letakkan suatu ayat di 
tempat ayat yang lain sebagai penggantinya padahal Allah lebih 

mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata: “Sesungguhnya 

kamu adalah orang yang mengada-adakan saja”. 

İsra 17:86.....Dan sesungguhnya jika Kami menghendaki, 
niscaya Kami lenyapkan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu. 
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23. 
Jika Alquran turun dari "Tuhan semesta alam" dan 

telah disahkan oleh sekelompok iblis, apakah ini 

pertanda Alquran memang datang dari Tuhan? 
AlkitabTidak / Iya NihQur’an 

Yohanes 14:30.....Tidak banyak lagi Aku berkata-kata dengan 
kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa 

sedikitpun atas diri-Ku. 

2 Korintus 4:3—4.....3.Jika Injil yang kami beritakan 
masih tertutup juga, ... 4.yang pikirannya telah dibutakan oleh 

ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat ... 

------------------------------------------------- 

Fatih 1:1....Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih 
lagi Maha Penyayang. 

Yunus 10:37....Tidaklah mungkin Al Quran ini dibuat oleh 
selain Allah ... (diturunkan) dari Tuhan semesta alam. 

Ahkaf 46:29-30..... 29. Kami hadapkan serombongan jin 

kepadamu yang mendengarkan Al Quran ... 30. yang membenarkan 

kitab-kitab yang sebelumnya lagi memimpin kepada kebenaran dan 

kepada jalan yang lurus. 

 

24. 
Perlukah kitab suci secara berulang-ulang 

menyangkal bahwa asalnya bukan dari setan?  
AlkitabTidak / Iya NihQur’an 

Matius 7:15-20.....15."Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu 
... 16. Dari buahnyalah kamu akan mengenal mereka. 

Yohanes 8:44-49.....44.Yesus...Iblislah yang menjadi bapamu 
dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah 

pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, 

sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. 46. Siapakah di antaramu 

yang membuktikan bahwa Aku berbuat dosa?  
------------------------------------------------- 

Nahl 16:98.....Apabila kamu membaca Al Quran hendaklah kamu 
meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. 

Sebe 34:8 & 46.....8.Apakah dia mengada-adakan kebohongan 
terhadap Allah ataukah ada padanya penyakit gila?” 46.Katakanlah: 

(tentang Muhammad) tidak ada penyakit gila sedikitpun pada 

kawanmu itu.  

Tekvir 81:22 & 25.....22.Dan temanmu (Muhammad) itu 
bukanlah sekali-kali orang yang gila. 25. Dan Al Quran itu 

bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk, 

Catatan: Muhammad sering menyangkal bahwa dia 

kerasukan setan: 15:6-7, 23:70, 37:36, 44:14, 

51:50-52, 68:51. 
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Tuhan dan Allah 
25. 

Apakah orang Yahudi, Kristen dan Islam percaya 

bahwa hanya ada "satu" Tuhan? 
AlkitabIya Nih / Iya NihQur’an 

Ulangan 6:4.....Dengarlah, hai orang Israel: TUHAN itu Allah 
kita, TUHAN itu esa! 

Efesus 4:4-6.....4.Hanya ada ... 5. satu Tuhan, ... 6. satu 
Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua 

1 Timotius 2:5-6.....5.Karena Allah itu esa  

Yakobus 2:19.....Engkau percaya, bahwa hanya ada satu Allah 
saja?  

------------------------------------------------- 

Bakara 2:163.....Dan Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa; 
tidak ada Tuhan melainkan Dia  
Nisa 4:87 & 171.....87.Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak 
disembah) selain Dia... 171.Sesungguhnya Allah Tuhan Yang Maha 

Esa  

Maide 5:73.....tidak ada Tuhan selain dari Tuhan Yang Esa.  

Nahl 16:22 & 51.....22.Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha 
Esa...51. Janganlah kamu menyembah dua tuhan;  

Kasas 28:70.....Dan Dialah Allah, tidak ada Tuhan (yang 
berhak disembah) melainkan Dia,  

İhlas 112:1.....Katakanlah: “Dialah Allah, Yang Maha Esa. 

 

26. 
Apakah karakter dan sifat asli Allah yang 

ditemukan pada Alquran sama dengan yg ada pada 

Alkitab? (Asmaul-Husna) 
AlkitabIya Nih / Iya NihQur’an 

Yesaya 40:28.....Tidakkah kautahu, dan tidakkah kaudengar? 
TUHAN ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke 

ujung; Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak 

terduga pengertian-Nya. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:255.....Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak 
disembah) selain Dia. Yang Maha yang hidup ... Kursi-Nya meliputi 

langit dan bumi. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan 

Allah Mahatinggi lagi Mahabesar 

Hashr 59:23.....Dialah Allah Yang tiada Tuhan selain Dia, 
Raja, Yang Maha Suci, Yang Maha Sejahtera, Yang Mengaruniakan 

Keamanan, Yang Maha Memelihara, Yang Maha Perkasa, Yang Maha 

Kuasa ... 
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27. 
Apakah "Tuhan" pada Alkitab merupakan wujud yang 

sama dengan "Allah" pada Alquran? 
AlkitabTidak / Iya NihQur’an 

Keluaran 3:14.....Firman Allah kepada Musa: "AKU ADALAH 
AKU." Lagi firman-Nya: "Beginilah kaukatakan kepada orang Israel 

itu: AKULAH AKU telah mengutus aku kepadamu." 

1 Yohanes 5:20.....Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang 
benar dan hidup yang kekal. 
2 Yohanes 9.....Setiap orang yang tidak tinggal di dalam 
ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak 

memiliki Allah. Barangsiapa tinggal di dalam ajaran itu, ia 

memiliki Bapa maupun Anak. 

------------------------------------------------- 

Ankebut 29:46.....Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli 
Kitab ... katakanlah: “Kami telah beriman kepada (kitab-kitab) 

yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu; Tuhan 

kami dan Tuhanmu adalah satu; dan kami hanya kepada-Nya berserah 

diri”. 

Safat 37:126.....(yaitu) Allah Tuhanmu dan Tuhan bapak-
bapakmu yang terdahulu?” 

Note:  Ref. Shura 42:15 & Duhan 44:8. 

 

28. 
Apakah “Yahweh” merupakan sebutan Tuhan yang 

abadi? 
AlkitabIya Nih / TidakQur’an 

Keluaran 3:15.....TUHAN (YAHWEH), Allah (Elohim) nenek 
moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, telah 

mengutus aku kepadamu: itulah nama-Ku untuk selama-lamanya dan 

itulah sebutan-Ku turun-temurun. 

Yohanes 8:58.....Kata Yesus kepada mereka: "Aku berkata 
kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, Aku telah ada." 

------------------------------------------------- 

A'raf 7:180..... Hanya milik Allah asmaa-ul husna, maka 

bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asmaa-ul husna itu dan 

tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam 

(menyebut) nama-nama-Nya.  

Isra 17:110.....Katakanlah: “Serulah Allah ... Dia mempunyai 
al asmaaul husna (nama-nama yang terbaik)  

Catatan: “Yahweh” digunakan sebanyak 6823 kali 

dalam Alkitab namun sama sekali tidak ditemukan 

dalam 99 nama lain untuk Tuhan dalam Alquran. 

Ref. Thaha 20:8, Ar-Rahman 55:78 & Al-Hasyr 59:24.  
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29. 
Adakah ayat di Alkitab yang menyebukan Tuhan itu 

"kudus"? (Al-Kudus) 
AlkitabIya Nih / Iya NihQur’an 

Yesaya 6:3....Kudus, kudus, kuduslah TUHAN semesta alam 

Yesaya 40:25.....Dengan siapa hendak kamu samakan Aku, 
seakan-akan Aku seperti dia? firman Yang Mahakudus. 

Yesaya 57:15.....Sebab beginilah firman Yang Mahatinggi dan 
Yang Mahamulia, yang bersemayam untuk selamanya dan Yang 

Mahakudus nama-Nya 

Yohanes 17:11.....Aku datang kepada-Mu. Ya Bapa yang 
kudus... 

Wahyu 4:8....."Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah, Yang 
Mahakuasa,  

------------------------------------------------- 

Hashr 59:23.....Dialah Allah Yang tiada Tuhan selain Dia, 
Raja, Yang Maha Suci,  

Jum’a 62:1.....Senantiasa bertasbih kepada Allah apa yang 
ada di langit dan apa yang ada di bumi. Raja, Yang Maha Suci, 

Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 

Catatan: Ciri ini hanya muncul sebanyak dua kali 

dalam Alquran, namun lebih dari 450 kali dalam 

Alkitab 

 

30. 
Dari semua karakter dan sifat asli Tuhan, apakah 

Tuhan menyebutkan diri-Nya sebagai "Bapa"? 
AlkitabIya Nih / TidakQur’an 

Yesaya 63:16.....Bukankah Engkau Bapa kami? ... Ya TUHAN, 
Engkau sendiri Bapa kami; nama-Mu ialah "Penebus kami" sejak 

dahulu kala. 
Matius 5:45 & 48.....45.Karena dengan demikianlah kamu 
menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga ... 48.Bapamu yang di 

sorga adalah sempurna." 

Yohanes 8:41..... Bapa kami satu, yaitu Allah." 

------------------------------------------------- 

En'am 6:101.....Dia Pencipta langit dan bumi. Bagaimana Dia 
mempunyai anak padahal Dia tidak mempunyai isteri. Dia 

menciptakan segala sesuatu; dan Dia mengetahui segala sesuatu 

Furkan 25:2.....Dia tidak mempunyai anak, dan tidak ada 
sekutu bagiNya dalam kekuasaan(Nya),  

Jinn 72:3.....dan bahwasanya Maha Tinggi kebesaran Tuhan 
kami, Dia tidak beristeri dan tidak (pula) beranak. 
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31. 
Apakah Tuhan itu agung dan apakah agung merupakan 

ciri Tuhan? (Al-Mutakabir) 
AlkitabTidak / Iya NihQur’an 

Mazmur 101:5.....Orang yang sombong dan tinggi hati, aku 
tidak suka. 
Amsal 6:16.....Enam perkara ini yang dibenci TUHAN, bahkan, 
tujuh perkara yang menjadi kekejian bagi hati-Nya: 
Yesaya 57:15.....Sebab beginilah firman Yang Mahatinggi dan 
Yang Mahamulia, yang bersemayam untuk selamanya dan Yang 

Mahakudus nama-Nya: "Aku bersemayam di tempat tinggi dan di 

tempat kudus tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah 

hati... 

1 Yohanes 2:16.....keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari 
Bapa, melainkan dari dunia. 

------------------------------------------------- 

Hashr 59:23.....Dialah Allah Yang tiada Tuhan selain Dia, 
Raja, Yang Maha Suci, Yang Maha Sejahtera, Yang Mengaruniakan 

Keamanan, Yang Maha Memelihara, Yang Maha Perkasa, Yang Maha 

Kuasa, Yang Memiliki segala Keagungan 

 

32. 
Dari semua karakter dan sifat asli Tuhan, apakah 

Tuhan menyebutkan diri-Nya sebagai "penyelamat"? 
AlkitabIya Nih / TidakQur’an 

Yesaya 43:3 & 11.....3.Sebab Akulah TUHAN, Allahmu, Yang 
Mahakudus, Allah Israel, Juruselamatmu ... 11. Aku, Akulah TUHAN 

dan tidak ada juruselamat selain dari pada-Ku. 

Hosea 13:4.....Aku adalah TUHAN, ... tidak ada juruselamat 
selain dari Aku. 

Lukas 2:11.....Hari ini telah lahir bagimu Juruselamat, 
yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. 

Titus 1:4.....kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah 
Bapa dan Kristus Yesus, Juruselamat kita, menyertai engkau. 

Titus 2:10-13.....10.Allah, Juruselamat kita. ... 13. Allah 
yang Mahabesar dan Juruselamat kita Yesus Kristus, 

Titus 3:4-6.....4.Allah, Juruselamat kita, ... 6. yang sudah 
dilimpahkan-Nya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juruselamat kita, 

Yudas 1:25..... Allah yang esa, Juruselamat kita  

------------------------------------------------- 

Note: Ciri Tuhan sebagai "penyelamat" disebutkan 

39 kali dalam Alkitab, namun tak ada pada Alquran 
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33. 
Dalam Kitab Suci ketika Tuhan menunjuk pada diri-

Nya, apakah Dia pernah berbicara sebagai orang 

pertama jamak “Kami”? 
AlkitabIya Nih  / Iya NihQur’an 

Kejadian 1:26.....Berfirmanlah Allah: "Baiklah 
Kita  menjadikan manusia menurut gambar  dan rupa  Kita ... 

Kejadian 11:6-7.....6.dan Ia berfirman ... 7. Baiklah Kita 
turun dan mengacaubalaukan di sana bahasa mereka,  

İsaiah 6:8.....Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata: 
"Siapakah yang akan Kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk 

Aku?" Maka sahutku: "Ini aku, utuslah aku!" 

Yohanes 17:11.....dan Aku datang kepada-Mu. Ya Bapa yang 
kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah 

Engkau berikan kepada-Ku, supaya mereka menjadi satu sama seperti 

Kita. 

------------------------------------------------- 

Vakia 56:57-59, 64, 69 & 72.....57.Kami telah 
menciptakan kamu, maka mengapa kamu tidak membenarkan? 58. 

tentang nutfah yang kamu pancarkan. 59. Kamukah yang 

menciptakannya, atau Kamikah yang menciptakannya?  

İnsan 76:23.....Sesungguhnya Kami telah menurunkan Al-Qur'an 
kepadamu (hai Muhammad) dengan berangsur-angsur. 

 

34. 
Apakah konsep “Trinitas” dapat diterima? (Bapa, 

Putra & Roh Kudus) 
AlkitabIya Nih / TidakQur’an 

 

Kejadian 11:6-7.....6.dan Ia berfirman... 7. Baiklah Kita 
turun dan mengacaubalaukan di sana bahasa mereka,... 

Matius 28:19-20.....19.Karena itu pergilah, jadikanlah 
semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan 

Anak dan Roh Kudus. 

Efesus 4:4-6.....4.Hanya ada... 5. satu Tuhan... 6. satu 
Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua  

------------------------------------------------- 

Al-i İmran 3:64.....tidak kita persekutukan Dia...  

Nisa 4:171.....Sesungguhnya Al Masih, Isa putera Maryam itu, 
adalah utusan Allah.....janganlah kamu mengatakan: “(Tuhan itu) 

tiga”, berhentilah (dari ucapan itu). (Itu) lebih baik bagimu. 

Sesungguhnya Allah Tuhan Yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari 

mempunyai anak,  

Maide 5:72-73.....72.Sesungguhnya telah kafirlah orang-
orang yang berkata: “Sesungguhnya Allah ialah Al Masih putera 

Maryam”... 73. Bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga 
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35. 
Apakah Tuhan pernah menuduh Yesus melakukan 

kesalahan atau apakah Yesus akan berbohong kepada 

Tuhan demi menutupi kesalahannya? 
AlkitabTidak / Iya NihQur’an 

Yohanes 8:46.....Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa 
Aku berbuat dosa? Apabila Aku mengatakan kebenaran, mengapakah 

kamu tidak percaya kepada-Ku? 

Titus 1:2.....dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang 
kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah 

yang tidak berdusta, 

1 Petrus 2:21-23.....21.Kristus... 22. tidak berbuat dosa, 
dan tipu tidak ada dalam mulut-Nya.  

------------------------------------------------- 

Ma’ida 5:116.....Dan (ingatlah) ketika Allah berfirman: “Hai 
Isa putera Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia: 

“Jadikanlah aku dan ibuku dua orang tuhan selain Allah?”. Isa 

menjawab: “Maha Suci Engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa 

yang bukan hakku (mengatakannya). Jika aku pernah mengatakan maka 

tentulah Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak 

mengetahui apa yang ada pada diri Engkau. Sesungguhnya Engkau 

Maha Mengetahui perkara yang ghaib-ghaib”. 

 

36. 
Apakah Tuhan itu jauh dan sulit dipahami, yang 

jarang menunjukkan diri-Nya dan kekuatan-Nya 

dalam sejarah manusia?  
AlkitabTidak / Iya NihQur’an 

Keluaran 13:21.....TUHAN berjalan di depan mereka, pada 
siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan 

pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga 

mereka dapat berjalan siang dan malam. 

Keluaran 16:9-10.....9.Kata Musa... kepada segenap jemaah 
Israel... 10. maka tampaklah kemuliaan TUHAN dalam awan. 

1 Samuel 12:16.....Sekarang tinggallah berdiri dan lihatlah 
perkara yang besar yang akan dilakukan TUHAN di depan matamu ini. 

------------------------------------------------- 

En'am 6:37-38.....37.Dan mereka (orang-orang musyrik Mekah) 
berkata: “Mengapa tidak diturunkan kepadanya (Muhammad) suatu 

mukjizat dari Tuhannya?” Katakanlah: “Sesungguhnya Allah kuasa 

menurunkan suatu mukjizat, tetapi kebanyakan mereka tidak 

mengetahui”. 38. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab, 

Tevbe 9:30-31.....30.Allah... 31. Maha suci Allah dari apa 

yang mereka persekutukan. 
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37. 
Apakah Tuhan pernah menampakkan diri-Nya kepada 

manusia di bumi? (Theophani atau  Ru’yatullah) 
AlkitabIya Nih / TidakQur’an 

Keluaran 33:11 & 18-23.....11.Dan TUHAN berbicara kepada 
Musa dengan berhadapan muka... 18.Tetapi jawabnya: 

"Perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku." ... 23. dan 

engkau akan melihat belakang-Ku, tetapi wajah-Ku tidak akan 

kelihatan." 

Bilangan 12:7-8.....7.hamba-Ku Musa... 8. Berhadap-hadapan 
Aku berbicara dengan dia... dan ia memandang rupa TUHAN.  

------------------------------------------------- 

En'am 6:103.....Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan 
mata,  

A'raf 7:143.....berkatalah Musa: “Ya Tuhanku, nampakkanlah 
(diri Engkau) kepadaku agar aku dapat melihat kepada Engkau”. 

Tuhan berfirman: “Kamu sekali-kali tidak sanggup melihat-Ku,  

Hajj 22:63.....Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha 

Mengetahui. 

Lokman 31:16.....Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha 
Mengetahui. 

Catatan: Theophani lain dalam Alkitab:Kej. 12:7-

9; 18:1-33; 32:22-30; Kel. 3:2-4:17; Kel. 24:9-

11; Ul. 31:14-15; Ayb. 38-42. 

 

38.  
(cek lagi ke atas untuk bagian bawah yg terpotong) 

Apakah Tuhan pernah berbicara langsung kepada 

manusia selain dari yang tertulis? 
AlkitabIya Nih / TidakQur’an 

Yoel 2:28....."Kemudian dari pada itu akan terjadi, bahwa Aku 
akan mencurahkan Roh-Ku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu 

laki-laki dan perempuan akan bernubuat;  

1 Korintus 14:1-4 & 24-25.....Kejarlah kasih itu dan 
usahakanlahdirimu memperoleh karunia-karunia  Roh , terutama karunia untuk 

bernubuat ... 4.orang yang bernubuat membangun jemaat. 24.Tetapi kalau semua 

bernubuat, lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan 

diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua; 25. segala rahasia yang 

terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud 

menyembah Allah dan mengaku: "Sungguh, Allah ada di tengah-tengah kamu 31. 

Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua 

dapat belajar  

------------------------------------------------- 

Tevbe 9:31.....Maha suci Allah dari apa yang mereka 
persekutukan. 

Shura 42:51.....Dan tidak mungkin bagi seorang manusiapun 
bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan 

wahyu atau dibelakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan 

(malaikat) lalu diwahyukan kepadanya... 
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39. 
Apakah Tuhan yang mahakuasa ingin mengasihi 

manusia biasa agar manusia dapat disebut “Anak-

anak Tuhan”? 
AlkitabIya Nih / TidakQur’an 

Hosea 1:10.....Dan di tempat di mana dikatakan kepada 
mereka: "Kamu ini bukanlah umat-Ku," akan dikatakan kepada 

mereka: "Anak-anak Allah yang hidup." 

Galatia 4:6.....Dan karena kamu adalah anak, maka Allah 
telah menyuruh Roh Anak-Nya ke dalam hati kita... 

1 Yohanes 3:1-2.....1.Lihatlah, betapa besarnya kasih yang 
dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak 

Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah... 2. yang 

terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah... 

------------------------------------------------- 

Maide 5:18.....Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan: 
"Kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya". 

Katakanlah: "Maka mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-

dosamu?" (Kamu bukanlah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya), 

tetapi kamu adalah manusia(biasa) diantara orang-orang yang 

diciptakan-Nya  
Catatan: Meski Alquran menyangkal manusia bisa menjadi 

anak Tuhan, namun Tuhan dikatakan sangat dekat dengan 

manusia: Ref. Al-Anfal 8:24; Hud 11:90 & 92; & Qaf 

50:16. 

40. 
Apakah cinta Tuhan tak bersyarat? (Al-Wadud)  

AlkitabIya Nih / TidakQur’an 

Roma 5:8.....Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada 
kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita 

masih berdosa. 

1 Yohanes 4:8-10.....8.Allah adalah kasih. 10. Inilah 
kasih itu: Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah 

yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus Anak-Nya 

sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:195 & 276.....195.Allah menyukai orang-orang yang 
berbuat baik. 276. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap 

dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. 

Al-i İmran 3:57 & 159.....57.Allah tidak menyukai orang-
orang yang zalim. 159. Allah menyukai orang-orang yang 

bertawakkal kepada-Nya. 

Nisa 4:107.....Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu 
berkhianat lagi bergelimang dosa, 

Rum 30:45.....Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang 
yang ingkar. 

Saf 61:4.....Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya  
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41. 
Apakah Tuhan memandang umat sebagai budak atau 

pelayan-Nya?  
AlkitabTidak / Iya NihQur’an 

Yohanes 15:15.....Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab 
hamba tidak tahu, apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi Aku 

menyebut kamu sahabat,  

1 Petrus 2:5 & 9-10.....5.Dan biarlah kamu juga 
dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah 

rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan 

persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada 

Allah. 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang 

rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, 10. 

kamu, yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah 

menjadi umat-Nya.  

------------------------------------------------- 

Sad 38:83.....hamba-hamba-Mu yang mukhlis... 

Zulmer 39:16-17.....16.Demikianlah Allah mempertakuti 
hamba-hamba-Nya dengan azab itu. Maka bertakwalah kepada-Ku hai 

hamba-hamba-Ku. 

Shura 42:19..... Allah Maha lembut terhadap hamba-hamba-Nya;  

Note: Cf. Gen. 1:26, Jn. 1:12, Rev. 21:12 & 

22:17.  

 

42. 
Apakah Tuhan pilih kasih? 

AlkitabTidak / Iya NihQur’an 

Markus 12:14....."Guru, kami tahu, Engkau adalah seorang 
yang jujur, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga,  

Galatia 3:28.....tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, 
tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau 

perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. 

Efesus 6:9.....Tuhan kamu ada di sorga dan Ia tidak 
memandang muka. 

------------------------------------------------- 

En'am 6:165.....Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-
penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas 

sebahagian (yang lain)  

Nahl 16:71 & 75.....71.Dan Allah melebihkan sebahagian kamu 
dari sebagian yang lain... 75. adakah mereka itu sama? 

Ahzab 33:50.....Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah 
menghalalkan bagimu isteri-isterimu... sebagai pengkhususan 

bagimu, bukan untuk semua orang mukmin.  

Catatan: Ref. Hadits: Mishkat al-Masabih, vol. 3. 

Hal. 117 dan Bukhari vol.1 no. 28 & 301; vol. 2, 

no. 161 
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43. 
Apakah Tuhan membenci pendosa tertentu dan ingin 

mengirimkan mereka ke dalam neraka? 
AlkitabTidak / Iya NihQur’an 

Yehezkiel  18:23& 32.....23.Apakah Aku berkenan kepada 
kematian orang fasik? 32. Sebab Aku tidak berkenan kepada 

kematian seseorang yang harus ditanggungnya... Oleh sebab itu, 

bertobatlah, supaya kamu hidup!"  

2 Petrus 3:9.....Tuhan tidak lalai menepati janji-Nya, 
sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi 

Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada 

yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. 

------------------------------------------------- 

Maide 5:41.....Mereka itu adalah orang-orang yang Allah 
tidak hendak mensucikan hati mereka... 

A’raf 7:179.....Kami jadikan untuk (isi neraka Jahannam) 
kebanyakan dari jin dan manusia... Mereka itu sebagai binatang 

ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi... 

Tevbe 9:55.....Allah menghendaki... untuk menyiksa 
mereka...dan kelak akan melayang nyawa mereka, sedang mereka 

dalam keadaan kafir. 

 

44. 
Apakah Tuhan adalah pencipta “yang baik” dan 

“yang jahat” dan yang bertanggung-jawab akan hal 

tersebut? (Hayir &Sher) 
AlkitabTidak / Iya NihQur’an 

Yeremia 29:11.....Sebab Aku ini mengetahui rancangan-
rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu... rancangan damai 

sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan,  

Yakobus 1:13.....Apabila seorang dicobai, janganlah ia 
berkata: "Pencobaan ini datang dari Allah!" Sebab Allah tidak 

dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai 

siapapun. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:26.....banyak orang yang disesatkan Allah... 

Nisa 4:78-79.....78.dan kalau mereka ditimpa sesuatu 
bencana... Katakanlah: “Semuanya (datang) dari sisi Allah”.  

Maide 5:14.....Dan diantara orang-orang yang mengatakan: 
“Sesungguhnya kami ini orang-orang Nasrani”... maka Kami 

timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian... 

Enbiya 21:35.....Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan 
kebaikan sebagai cobaan (yang sebenar-benarnya). 

Catatan: Di dalam Alkitab ada masa dimana Tuhan 

membiarkan kesulitan atau musibah (bukan kejahatan 

moral) menimpa manusia: Yes 45:7, Yer 4:6 & Am 3:6 

namun, setan dianggap sebagai pencipta kejahatan: Yoh 

8:44, 1Yoh 8:44, 1Yoh 3:8  
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45. 
Apakah Tuhan digambarkan sebagai “plotter” dan 

“schemer” yang hebat? (Makara) 
AlkitabTidak / Iya NihQur’an 

Habakuk 1:13.....Mata-Mu terlalu suci untuk melihat 
kejahatan dan Engkau tidak dapat memandang kelaliman. 

Zakharia 8:17.....Janganlah merancang kejahatan dalam 
hatimu seorang terhadap yang lain dan janganlah mencintai sumpah 

palsu. Sebab semuanya itu Kubenci, demikianlah firman TUHAN." 

------------------------------------------------- 

Al-i İmran 3:54.....Orang-orang kafir itu membuat tipu 
daya, dan Allah membalas tipu daya mereka itu. Dan Allah sebaik-

baik pembalas tipu daya. 

Ra’d 13:42....semua tipu daya itu adalah dalam kekuasaan 
Allah.  

Catatan: Dalam Alkitab, “plotting” dan “scheming” 

dipandang sebagai perbuatan jahat dan merupakan 

ciri setan, bukan Tuhan: Ref. Kej 3:1, Est 9:25, 

Mzm 21:11, Mzm 36:4, Ams 1:30, 2Kor 11:13-15, Ef 

6:11, 1Pet 5:8-9, 2Yoh 1:7    

 

46. 
Apakah Tuhan yang menciptakan permusuhan dan 

kebencian di antara orang yang berbeda keyakinan? 
AlkitabTidak / Iya NihQur’an 

Yeremia 29:11....Sebab Aku ini mengetahui rancangan-
rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman 

TUHAN, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan 

kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh 

harapan. 

Habakuk 1:13.....Mata-Mu terlalu suci untuk melihat 

kejahatan dan Engkau tidak dapat memandang kelaliman. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:10.....Dalam hati mereka ada penyakit, lalu 
ditambah Allah penyakitnya;  

Nisa 4:88......Apakah kamu bermaksud memberi petunjuk kepada 
orang-orang yang telah disesatkan Allah? Barangsiapa yang 

disesatkan Allah, sekali-kali kamu tidak mendapatkan jalan (untuk 

memberi petunjuk) kepadanya. 

Maide 5:14.....Dan diantara orang-orang yang mengatakan: 
“Sesungguhnya kami ini orang-orang Nasrani”... Kami timbulkan di 

antara mereka permusuhan dan kebencian  

Maide 5:64.....Orang-orang Yahudi... Kami telah timbulkan 
permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat.  
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47. 
Apakah Tuhan sengaja mengeraskan hati manusia dan 

menyesatkan mereka? 
AlkitabTidak / Iya NihQur’an 

Matius 18:11-14.....11.(Karena Anak Manusia datang untuk 
menyelamatkan yang hilang.)" 12. dan seekor di antaranya sesat 

... 14.Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki 

supaya seorangpun dari anak-anak ini hilang." 

1 Timotius 2:3-4.....3.Allah, Juruselamat kita, 4.yang 
menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh 

pengetahuan akan kebenaran. 

------------------------------------------------- 

Baqara 2:7, 15 & 26.....7. Allah telah mengunci-mati hati 
dan pendengaran mereka... 15. Allah akan (membalas) olok-olokan 

mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan 

mereka. 26 banyak orang yang disesatkan Allah... 

Nisa 4:119.....dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, 
dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka... 

A’raf 7:186.....Barangsiapa yang Allah sesatkan, maka 
baginya tak ada orang yang akan memberi petunjuk. Dan Allah 

membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. 

 

48. 
Apakah perilaku Tuhan aneh dan berubah-ubah? 

AlkitabTidak / Iya NihQur’an 

Bilangan 23:19.....Masakan Ia berfirman dan tidak 

melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? 

Mazmur 119:90.....Kesetiaan-Mu dari keturunan ke 

keturunan;...  

Maleakhi 3:6.....Bahwasanya Aku, TUHAN, tidak berubah... 

2 Timotius 2:13..... jika kita tidak setia, Dia tetap 

setia, karena Dia tidak dapat menyangkal diri-Nya." 

Titus 1:2.....sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak 
berdusta, 

------------------------------------------------- 

Hud 11:106-108.....106. Adapun orang-orang yang celaka, 
maka (tempatnya) di dalam neraka... 107. mereka kekal di 

dalamnya... kecuali jika Tuhanmu menghendaki (yang lain). 

Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia 

kehendaki. 

Hajj 22:14.....Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia 
kehendaki. 

Fatir 35:8.....Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya 
dan menunjuki siapa yang dikehendaki-Nya;  

Buruj 85:16....Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendaki-Nya. 
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49. 
Apakah bersujud di hadapan orang lain selain 

Tuhan dilarang? 
AlkitabIya Nih  / Iya NihQur’an 

 

Keluaran 20:2-5.....2."Akulah TUHAN, Allahmu,... 3. Jangan 
ada padamu Allah lain di hadapan-Ku. 5. Jangan sujud menyembah 

kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, TUHAN, Allahmu, 

adalah Allah yang cemburu 

Ulangan 5:7-9.....7.Jangan ada padamu Allah lain di 
hadapan-Ku. 9.Jangan sujud menyembah kepadanya... sebab Aku, 

TUHAN Allahmu, adalah Allah yang cemburu 

Wahyu 22:8-9.....8.aku tersungkur di depan kaki 
malaikat... 9.Tetapi ia berkata kepadaku: "Jangan berbuat 

demikian! Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-

saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala 

perkataan kitab ini. Sembahlah Allah! " 

-------------------------------------------------  

İsra 17:23.....Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu 
jangan menyembah selain Dia 

Zariyat 51:56.....Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia 
melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku. 

 

50. 
Apakah Tuhan pernah memerintahkan sesuatu yang 

bertentangan dengan hukum-Nya sendiri kepada 

malaikat untuk “hormat kepada Adam”? 
AlkitabTidak / Iya NihQur’an 

 

Yesaya 14:12-17.....12."Wah, engkau sudah jatuh dari 
langit, hai Bintang Timur… 13. Engkau yang tadinya berkata dalam 

hatimu... aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-

bintang Allah... 14.Aku hendak menyamai Yang Mahatinggi!  

Yehezkiel  28:11-19.....12. Gambar dari kesempurnaan 
engkau... 15. sampai terdapat kecurangan padamu. 17. Engkau 

sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kaumusnahkan demi 

semarakmu. Ke bumi kau Kulempar, kepada raja-raja engkau 

Kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya.  
-------------------------------------------------

Bakara 2:31-34.....34. Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman 
kepada para malaikat: “Sujudlah kamu kepada Adam,” maka sujudlah 

mereka kecuali Iblis... 

İsra 17:61-65.....61. Dan (ingatlah), tatkala Kami 
berfirman... “Sujudlah kamu semua kepada Adam”, lalu mereka sujud 

kecuali iblis. Dia berkata: “Apakah aku akan sujud kepada orang 

yang Engkau ciptakan dari tanah?”  
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Roh Kudus, Malaikat,  

Iblis & Setan 
51. 

Apakah “Roh Kudus” itu Tuhan? (Roh Kudus) 
AlkitabIya Nih / TidakQur’an 

Mazmur 139:7.....Ke mana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu, ke 
mana aku dapat lari dari hadapan-Mu? 

Yohanes 4:24.....Allah itu Roh dan barangsiapa menyembah 
Dia, harus menyembah-Nya dalam roh dan kebenaran." 

Kisah Para Rasul 5:3-4.....3."Ananias, mengapa hatimu 
dikuasai Iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus… 4.Engkau 

bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." 

-------------------------------------------------

Bakara 2:87 & 253.....87. Kami berikan bukti-bukti 
kebenaran (mukjizat) kepada Isa putera Maryam dan Kami 

memperkuatnya dengan Ruhul Qudus.  

Maide 5:110.....“Hai Isa putra Maryam... Aku menguatkan kamu 
dengan ruhul qudus.  

Catatan: Ada 113 bagian dalam Alkitab yang 

menggambarkan roh kudus sebagai Tuhan. 

52. 
Apakah Roh Kudus memliki kuasa untuk penciptaan? 

AlkitabIya Nih / TidakQur’an 

Kejadian 1:1-2.....1.Pada mulanya Allah menciptakan langit 
dan bumi. 2. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. 

Ayub 26:13.....Oleh nafas-Nya langit menjadi cerah...  

Ayub 33:4.....Roh Allah telah membuat aku, dan nafas Yang 
Mahakuasa membuat aku hidup. 

Mazmur 104:30.....Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka 
tercipta... 

------------------------------------------------- 

Maide 5:110, 116 & 118.....110. “Hai Isa putra 
Maryam,... Aku menguatkan kamu dengan ruhul qudus. 

116.Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui perkara yang ghaib-

ghaib”. 118. Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 

Meryem 19:17-19.....17.Kami mengutus roh Kami kepadanya... 
19. Ia (jibril) berkata: “Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang 

utusan Tuhanmu... 
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53. 
Apakah “Roh Kudus” dan malaikat “Gabriel” adalah 

sama? 
AlkitabTidak / Iya NihQur’an 

Lukas 1:11-35.....11. Maka tampaklah kepada Zakharia 
seorang malaikat Tuhan... 13. Malaikat itu berkata: " 

hai Zakharia... Elisabet, isterimu, akan melahirkan 

seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau 

menamai dia Yohanes 15. ia akan penuh dengan Roh Kudus 

mulai dari rahim ibunya; 19. Jawab malaikat itu 

kepadanya: "Akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku 

telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk 

menyampaikan kabar baik ini kepadamu. 

Yohanes 4:24..... Allah itu Roh  

------------------------------------------------- 

Bakara 2:87 & 98.....87. telah Kami berikan bukti-
bukti kebenaran (mukjizat) kepada Isa putera Maryam dan 

Kami memperkuatnya dengan Ruhul Qudus... 98. Barang 

siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikat-Nya, 

rasul-rasul-Nya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya 

Allah adalah musuh orang-orang kafir. 

Catatan: Dalam Islam, roh kudus secara umum 

dilukiskan sebagai malaikat Gabriel. 

 

54. 
Apakah menghujat "Roh Kudus" merupakan dosa yang 

tak bisa ampuni? 
AlkitabIya Nih / TidakQur’an 

Matius 12:31-32.....31.Segala dosa dan hujat manusia 
akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak 

akan diampuni. 32. Apabila seorang mengucapkan sesuatu 

menentang Anak Manusia, ia akan diampuni, tetapi jika ia 

menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni, di dunia 

ini tidak, dan di dunia yang akan datangpun tidak. 

------------------------------------------------- 

Nisa 4:48, 116 & 168.....48. Sesungguhnya Allah 
tidak akan mengampuni dosa syirik... 116. Sesungguhnya 

Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan (sesuatu) 

dengan Dia... Barangsiapa yang mempersekutukan (sesuatu) 

dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat 

sejauh-jauhnya. 168. Sesungguhnya orang-orang yang kafir 

dan melakukan kezaliman, Allah sekali-kali tidak akan 

mengampuni (dosa) mereka dan tidak (pula) akan 

menunjukkan jalan kepada mereka, 
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55. 
Apakah kitab suci berfokus kepada hal-hal yang 

berkaitan dengan Roh? 
AlkitabIya Nih / TidakQur’an 

Roma 1:11.....Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan 
karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu, 

Roma 8:9.....Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan 
dalam Roh, jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika 

orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. 

1 Korintus 2:13-16.....13.Dan karena kami menafsirkan hal-
hal rohani kepada mereka yang mempunyai Roh, kami berkata-kata 

tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan 

diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh Roh. 
15.Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu,  

Yudas 18-19.....18.Sebab mereka telah mengatakan kepada 
kamu: "Menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang 

akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka." 19.Mereka adalah 

pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia 

ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. 

------------------------------------------------- 

İsra 17:85.....Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. 
Katakanlah: “Roh itu termasuk urusan Tuhan-ku, dan tidaklah kamu 

diberi pengetahuan melainkan sedikit”. 

 

56. 
Apakah Roh Kudus Tuhan mendiami umat dan 

memberikan mereka karunia rohani? 
AlkitabIya Nih / TidakQur’an 

Yohanes 20:21-23.....21.Yesus... Sama seperti Bapa 
mengutus Aku, demikian juga sekarang Aku mengutus kamu." 22. Dan 

sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata: 

"Terimalah Roh Kudus 

Kisah Para Rasul 1:8....Tetapi kamu akan menerima kuasa, 
kalau Roh Kudus turun ke atas kamu... 

1 Korintus 12:1, 4-11 & 13.....1.Sekarang tentang 
karunia-karunia Roh. Aku mau, saudara-saudara, supaya kamu 

mengetahui kebenarannya. 7. Tetapi kepada tiap-tiap orang 

dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama. 13. Sebab 

dalam satu Roh kita semua, baik orang Yahudi, maupun orang 

Yunani, baik budak, maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi 

satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu Roh. 

-------------------------------------------------

Catatan: Alquran tidak menyebutkan tentang 

karunia rohani maupun kediaman Roh Kudus. 
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57. 
Dapatkah karunia rohani berpindah dari satu umat 

ke umat lainnya dengan bergandengan tangan? 
AlkitabIya Nih / TidakQur’an 

1 Timotius 4:14-16......14.Jangan lalai dalam 
mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan 

kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang 

penatua. 15.Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya 

supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang.  

2 Timotius 1:6......Karena itulah kuperingatkan engkau 
untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan 

tanganku atasmu. 

Ibrani 6:1.....Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas 
pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada 

perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar 

pertobatan... 

------------------------------------------------- 

Catatan: Alquran tidak menyebut bahwa 

bergandengan tangan dapat memindahkan karunia 

rohani. Ref. Roma 1:11, 2Tesalonika 2:8 & 

1Timotius 4:14-16. 

 

58. 
Apakah murid-murid Yesus dapat melakukan mukjizat 

seperti Yesus melalui perantaraan Roh Kudus yang 

berdiam dalam diri mereka? 
AlkitabIya Nih / TidakQur’an 

Yohanes 14:12.....Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya 
barangsiapa percaya kepada-Ku, ia akan melakukan juga pekerjaan-

pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih 

besar dari pada itu. Sebab Aku pergi kepada Bapa; 

Lukas 10:17....Kemudian ketujuh puluh murid itu kembali 
dengan gembira dan berkata: "Tuhan, juga setan-setan takluk 

kepada kami demi nama-Mu." 

Kisah Para Rasul 6:8.....Dan Stefanus, yang penuh dengan 
karunia dan kuasa, mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di 

antara orang banyak. 

Kisah Para Rasul 8:6.....Ketika orang banyak itu 
mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang 

diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang 

diberitakannya itu. 
-------------------------------------------------

Catatan: Tak ada catatan dalam Alquran tentang 

seseorang yang melakukan mukjizat yang nyata 

setelah Yesus. 
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59. 
Apakah Tuhan mengaruniakan umat kemampuan untuk 

berkata-kata dalam bahasa asing melalui 

perantaraan Roh Kudus? 
AlkitabIya Nih / TidakQur’an 

1 Korintus 14:2, 5.....2. Siapa yang berkata-kata dengan 
bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada 

Allah. Sebab tidak ada seorangpun yang mengerti bahasanya; oleh 

Roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. 5. Aku suka, supaya kamu 

semua berkata-kata dengan bahasa roh... 

Roma 8:26-27.....26.Demikian juga Roh membantu kita dalam 
kelemahan kita; sebab kita tidak tahu, bagaimana sebenarnya harus 

berdoa; tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan 

keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. 27. Dan Allah yang 

menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa 

Ia, sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. 

------------------------------------------------- 

Catatan: Tidak ada catatan mengenai berkata-kata 

dalam bahasa asing dalam Alquran. 

 

60. 
Apakah ada perbedaan yang jelas antara Malaikat 

sebagai hamba Tuhan dan Iblis (Jin) sebagai hamba 

Setan?  
AlkitabIya Nih / TidakQur’an 

Matius 25:41.....Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang 
di sebelah kiri-Nya: Enyahlah dari hadapan-Ku, hai kamu orang-

orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia 

untuk Iblis dan malaikat-malaikatnya. 

Wahyu 12:9.....Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut 
Iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke 

bawah; ia dilemparkan ke bumi, bersama-sama dengan malaikat-

malaikatnya. 

------------------------------------------------- 

Jinn 72:1—16.....1.Katakanlah (hai Muhammad): “Telah 
diwahyukan kepadamu bahwasanya: telah mendengarkan sekumpulan jin 

(akan Al Quran), lalu mereka berkata: Sesungguhnya kami telah 

mendengarkan Al Quran yang menakjubkan, 2.(yang) memberi petunjuk 

kapada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Dan kami 

sekali-kali tidak akan mempersekutukan seseorangpun dengan Tuhan 

kami ... 11.Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang 

saleh dan di antara kami ada (pula) yang tidak demikian halnya. 

Adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda ... 
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61. 
Apakah mungkin Setan bertobat dan menjadi Tuhan? 

AlkitabTidak / TidakQur’an 

Wahyu 12:9-10.....9.Dan naga besar itu, si ular tua, yang 
disebut Iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, 

dilemparkan ke bawah; ia dilemparkan ke bumi, bersama-sama dengan 

malaikat-malaikatnya.  

-------------------------------------------------

Bakara 2:208...... janganlah kamu turut langkah-langkah 

syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. 

Zukhruf 43:36-39.....36. kami adakan baginya syaitan (yang 
menyesatkan) maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu 

menyertainya ... 39. (Harapanmu itu) sekali-kali tidak akan 

memberi manfaat kepadamu di hari itu karena kamu telah menganiaya 

(dirimu sendiri). Sesungguhnya kamu bersekutu dalam azab itu. 

 

62. 
Apakah mungkin “Iblis” bertobat dan menjadi baik? 

(Jin) 
AlkitabTidak / Iya NihQur’an 

Yudas 6-7.....6.Dan bahwa Ia menahan malaikat-malaikat yang 
tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang 

meninggalkan tempat kediaman mereka, dengan belenggu abadi di 

dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar, 7. 

menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua 

orang. 

------------------------------------------------- 

Jinn 72:1, 11, 13 & 14.....1.Katakanlah (hai Muhammad): 
“Telah diwahyukan kepadamu bahwasanya: telah mendengarkan 

sekumpulan jin (akan Al Quran), lalu mereka berkata: Sesungguhnya 

kami telah mendengarkan Al Quran yang menakjubkan, 11. Dan 

sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang saleh dan di 

antara kami ada (pula) yang tidak demikian halnya. Adalah kami 

menempuh jalan yang berbeda-beda. 13. Dan sesungguhnya kami 

tatkala mendengar petunjuk (Al Quran), kami beriman kepadanya. 

Barangsiapa beriman kepada Tuhannya, maka ia tidak takut akan 

pengurangan pahala dan tidak (takut pula) akan penambahan dosa 

dan kesalahan. 14. Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-

orang yang taat dan ada (pula) orang-orang yang menyimpang dari 

kebenaran. Barangsiapa yang yang taat, maka mereka itu benar-

benar telah memilih jalan yang lurus. 

Catatan: Ref. Mt. 25:41, 2 Pet. 2:4, Rev. 12:9 & 

46:29-31.  
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63. 
Adakah ayat dalam Kitab Suci tentang pengusiran 

iblis dari seseorang? 
AlkitabIya Nih / TidakQur’an 

Matius 9:33.....Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang 
bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya: "Yang 

demikian belum pernah dilihat orang di Israel." 

Matius 17:18.....Dengan keras Yesus menegor dia, lalu 

keluarlah setan itu dari padanya dan anak itupun sembuh seketika 

itu juga. 

Markus 1:25-26.....25.Tetapi Yesus menghardiknya, kata-Nya: 
"Diam, keluarlah dari padanya!" 26. Roh jahat itu menggoncang-

goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia 

keluar dari padanya. 

Luke 4:35, 8:33 & 9:42.....4:35 Tetapi Yesus menghardiknya, 
kata-Nya: "Diam, keluarlah dari padanya!" Dan setan itupun menghempaskan orang 

itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar dari padanya dan sama sekali 

tidak menyakitinya. 8:33 Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan 

memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam 

danau lalu mati lemas. 9:42 Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu 

membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangnya. Tetapi Yesus menegor roh 

jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada 

ayahnya. 

------------------------------------------------- 
Catatan: Tidak ada ayat dalam Alquran tentang mengusir 

iblis dari seseorang; namun ada 89 ayat dalam Alkitb 

tentang itu. 

 

64. 
Apakah tipu-muslihat setan dianggap sebagai 

kelemahan atau tak berguna? 
AlkitabTidak / Iya NihQur’an 

Lukas 4:6.....Kata Iblis kepada-Nya: "Segala kuasa itu serta 
kemuliaannya akan kuberikan kepada-Mu, sebab semuanya itu telah 

diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang 

kukehendaki. 

2 Korintus 4:3—4.....3.Jika Injil yang kami beritakan 
masih tertutup juga... 4. yaitu orang-orang yang tidak percaya, 

yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini| 

-------------------------------------------------

Nisâ 4:76..... karena sesungguhnya tipu daya syaitan itu 

adalah lemah. 

İbrahim 14:22..... 22. Sekali-kali tidak ada kekuasaan 

bagiku terhadapmu, melainkan (sekedar) aku menyeru kamu... 

Nahl 16:98.... Apabila kamu membaca Al Quran hendaklah kamu 

meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk 

Shu'arâ 26:210-211.....210. Dan Al Quran itu bukanlah 
dibawa turun oleh syaitan-syaitan. 211. Dan tidaklah patut mereka 

membawa turun Al Quran itu, dan merekapun tidak akan kuasa. 
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65. 
Apakah setan dianggap sebagai “pangeran” atau 

“penguasa” dunia? 
AlkitabIya Nih / TidakQur’an 

Lukas 4:6.....Kata Iblis..."Segala kuasa itu serta 
kemuliaannya akan kuberikan kepada-Mu, sebab semuanya itu telah 

diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang 

kukehendaki. 

Yohanes 12:31.....Sekarang berlangsung penghakiman atas 
dunia ini: sekarang juga penguasa dunia ini dilemparkan ke luar; 

Yohanes 14:30.....Tidak banyak lagi... penguasa dunia ini 
datang dan ia tidak berkuasa sedikitpun atas diri-Ku. 

2 Korintus 4:3-4.....3.Jika Injil yang kami beritakan 
masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka, yang akan 

binasa,4. yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya 

telah dibutakan oleh ilah zaman ini... 

------------------------------------------------- 

Nisa 4:76.....sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah.  

Shuara 26:210-211.....210.Dan Al Quran itu bukanlah dibawa 
turun oleh syaitan-syaitan. 211. Dan tidaklah patut mereka 

membawa turun Al Quran itu, dan merekapun tidak akan kuasa. 

Catatan: Ref. Jn. 16:11, 2 Cor. 11:14 & Eph. 

6:11-12. 

 

Kristus dan Muhammad 
66. 

Apakah Kristus dilahirkan oleh seorang perawan? 
AlkitabIya Nih / Iya NihQur’an 

Yesaya 7:14.....Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan 
memberikan kepadamu suatu pertanda: Sesungguhnya, seorang 

perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-

laki, dan ia akan menamakan Dia Imanuel.  

Matius 1:18.....Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti 
berikut: Pada waktu Maria, ibu-Nya, bertunangan dengan Yusuf, 

ternyata ia mengandung dari Roh Kudus... 

------------------------------------------------- 

Meryem 19:16-22.....16.Maryam... 20.berkata: “Bagaimana 
akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah 

seorang manusiapun menyentuhku dan aku bukan (pula) seorang 

pezina!” 21. Jibril berkata: “Demikianlah”. Tuhanmu berfirman: 

“Hal itu adalah mudah bagi-Ku; dan agar dapat Kami menjadikannya 

suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari Kami; dan hal 

itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan”. 

Enbiya 21:91.....Kami tiupkan ke dalam (tubuh)nya ruh dari 
Kami dan Kami jadikan dia dan anaknya tanda (kekuasaan Allah) 

yang besar bagi semesta alam. 
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67. 
Apakah Kristus tak berdosa? 

AlkitabIya Nih / Iya NihQur’an 

Markus 1:24.....Yesus... Yang Kudus dari Allah." 

Yohanes 7:18.....tetapi barangsiapa mencari hormat bagi Dia 
yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. 

Yohanes 8:46.....Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa 
Aku berbuat dosa? Apabila Aku mengatakan kebenaran, mengapakah 

kamu tidak percaya kepada-Ku? 

2 Korintus 5:21.....Dia yang tidak mengenal dosa telah 
dibuat-Nya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita 

dibenarkan oleh Allah. 

1 Petrus 2:21-22.....21.Kristuspun... 22. Ia tidak berbuat 
dosa, dan tipu tidak ada dalam mulut-Nya. 

1 Yohannes 3:5.....Dan kamu tahu, bahwa Ia telah menyatakan 
diri-Nya, supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak 

ada dosa. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:253.....Dan Kami berikan kepada Isa putera Maryam 
beberapa mukjizat serta Kami perkuat dia dengan Ruhul Qudus. 

Meryem 19:19.....Ia (Jibril) berkata: “sesungguhnya aku ini 
hanyalah seorang utusan Tuhanmu, untuk memberimu seorang anank 

laki-laki yang suci.” 

 

68. 
Apakah Kristus memiliki kebijaksanaan dan 

pengetahuan gaib? 
AlkitabIya Nih / Iya NihQur’an 

Matius 9:4..... Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu 

berkata: "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam 

hatimu? 

Yohanes 7:45-46.....45.penjaga-penjaga itu... "Mengapa kamu 
tidak membawa-Nya?" 46. Jawab penjaga-penjaga itu: "Belum pernah 

seorang manusia berkata seperti orang itu!" 

Yohanes 16:30.....Sekarang kami tahu, bahwa Engkau 
mengetahui segala sesuatu... Karena itu kami percaya, bahwa 

Engkau datang dari Allah." 

------------------------------------------------- 

Al-i İmran 3:45-48.....45. Al Masih Isa putera Maryam... 
termasuk orang-orang yang didekatkan (kepada Allah), 48. Dan 

Allah akan mengajarkan kepadanya Al Kitab, Hikmah, Taurat dan 

Injil. 

Zuhruf 43:63.....Dan tatkala Isa datang membawa keterangan 
dia berkata: “Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa 

hikmat dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu 

berselisih tentangnya, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah 

(kepada)ku”. 
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69. 
Apakah Kristus memiliki kekuatan gaib untuk 

melakukan mukjizat dan membangkitkan orang mati? 
AlkitabIya Nih / Iya NihQur’an 

Markus 1:40-45.....Seorang yang sakit kusta datang... 
"Kalau Engkau mau, Engkau dapat mentahirkan aku. 41. lalu Ia... 

berkata kepadanya: "Aku mau, jadilah engkau tahir."  
Markus 6:47-52.....48. Ia datang... berjalan di atas air  

Yohanes 11:14-44.....14.Karena itu Yesus berkata dengan 
terus terang: "Lazarus sudah mati; ... 25. Jawab Yesus: "Akulah 

kebangkitan dan hidup; ... 43. Dan sesudah berkata demikian, 

berserulah Ia dengan suara keras: "Lazarus, marilah ke luar!" 

44.Orang yang telah mati itu datang ke luar, ... 
-------------------------------------------------

Al-i İmran 3:45-50.....45.Al Masih Isa ... 49.dengan 
seizin Allah; dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari 

lahirnya dan orang yang berpenyakit sopak; dan aku menghidupkan 

orang mati ... 
Maide 5:110.....kamu menyembuhkan orang yang buta sejak 
dalam kandungan ibu dan orang yang berpenyakit sopak dengan 

seizin-Ku, dan (ingatlah) di waktu kamu mengeluarkan orang mati 

dari kubur (menjadi hidup) dengan seizin-Ku,  
Catatan: Terdapat 37 Mukjizat Yesus dalam 

Alkitab. 

70. 
Apakah Yesus berhak memerintahkan iman dan 

ketaatan semua manusia? 
AlkitabIya Nih / Iya NihQur’an 

Matius 23:10....karena hanya satu Pemimpinmu, yaitu Mesias. 

Yohanes 14:15 & 21-24.....15."Jikalau kamu mengasihi Aku, 
kamu akan menuruti segala perintah-Ku. 21.Barangsiapa memegang 

perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi Aku. 23.Jawab 

Yesus: "Jika seorang mengasihi Aku, ia akan menuruti firman-Ku 

24. Barangsiapa tidak mengasihi Aku, ia tidak menuruti firman-Ku;  

------------------------------------------------- 

Al-i İmran 3:50 & 55.....50.aku datang kepadamu dengan 
membawa suatu tanda (mukjizat) daripada Tuhanmu. Karena itu 

bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. 55.Aku akan 

menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepada-

Ku... dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas 

orang-orang yang kafir hingga hari kiamat.  

Zuhruf 43:61 & 63.....61.Dan sesungguhnya Isa itu benar-
benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu 

janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah Aku. 

Inilah jalan yang lurus. 63.aku datang kepadamu dengan membawa 

hikmat... maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah (kepada)ku”. 
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71. 
Apakah Yesus Kristus dikenal sebagai sang 

“Mesias”? (Yang Diurapi) 
AlkitabIya Nih / Iya NihQur’an 

Matius 26:63-64.....63.Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata 
Imam Besar itu kepada-Nya: "Demi Allah yang hidup, katakanlah 

kepada kami, apakah Engkau Mesias, Anak Allah, atau tidak." 

64.Jawab Yesus: "Engkau telah mengatakannya...  

Yohanes 1:41.....Kami telah menemukan Mesias (artinya: 
Kristus)." 

Yohanes 4:25-26.....25.Jawab perempuan itu kepada-Nya: "Aku 
tahu, bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus; 

apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada 

kami." 26.Kata Yesus kepadanya: "Akulah Dia, yang sedang berkata-

kata dengan engkau."  

------------------------------------------------- 

Al-i İmran 3:45.....Allah menggembirakan kamu (dengan 
kelahiran seorang putera yang diciptakan) dengan kalimat (yang 

datang) daripada-Nya, namanya Al Masih Isa... 

Nisa 4:171-172.....171.Al Masih, Isa putera Maryam itu, 
adalah utusan Allah... 172.Al Masih sekali-kali tidak enggan 

menjadi hamba bagi Allah... 

Catatan: Kata “Mesias” dan Kristus” digunakan sebanyak 

558 kali dalam Perjanjian Baru, sedangkan dalam Alquran 

kata “Mesias” yang merujuk kepada Kristus digunakan 

sebanyak 10 kali. 

72. 
Apakah Kristus disebut sebagai firman Tuhan? 

(Logos / Kalimullah) 
AlkitabIya Nih / Iya NihQur’an 

Yohanes 1:1-3 & 14.....1.Pada mulanya adalah Firman; 
Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. 

2.Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. 3.Segala sesuatu 

dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatupun yang telah 

jadi dari segala yang telah dijadikan. 14.Firman itu telah 

menjadi manusia, dan diam di antara kita, 

Wahyu 19:13-16.....nama-Nya ialah: “Firman Allah.” 16.“Raja 
segala raja dan Tuan di atas segala tuan.” 

-------------------------------------------------

Al-i Imran 3:39.....Allah mengembirakan kamu dengan 
kelahiran (seorang puteramu) Yahya, yang membenarkan kalimat 

(yang datang) dari Allah, menjadi ikutan, menahan diri (dari hawa 

nafsu) dan seorang Nabi yang termasuk keturunan orang-orang 

saleh.” 

Al-i Imran 3:45.....Allah menggembirakan kamu (dengan 
kelahiran seorang putera yang diciptakan) dengan kalimat (yang 

datang) daripada-Nya, namanya Al Masih Isa... termasuk orang-

orang yang didekatkan (kepada Allah), 
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73. 
Apakah Yesus telah ada sebagai firman Tuhan 

bahkan sebelum Ia dilahirkan? 
AlkitabIya Nih / TidakQur’an 

Yesaya 9:6..... Sebab seorang anak telah lahir untuk kita... 

dan namanya disebutkan... Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal... 

Mikha 5:2....."Akan tetapi kamu, hai Betlehem... darimu akan 
bangkit... yang permulaannya sejak purbakala, semenjak dahulu 

kala. 

Yohanes 8:58.....Kata Yesus kepada mereka: "Aku berkata 
kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, Aku telah ada." 

Ibrani 13:8.....Yesus Kristus tetap sama, kemarin, hari ini, 
dan sampai selama-lamanya. 

Wahyu 1:1, 8 & 17-18.....1.Inilah wahyu Yesus Kristus… 8. 
"Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang 

sudah ada dan yang akan datang, Yang Mahakuasa."  

-------------------------------------------------

Al-i İmran 3:59.....Sesungguhnya misal (penciptaan) Isa di 
sisi AllAh, adalah seperti (penciptaan) Adam. Allah menciptakan 

Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya: “Jadilah” 

(seorang manusia), maka jadilah dia. 

 

74. 
Apakah Firman Tuhan yang kekal menjelma dalam 

tubuh manusia sebagai Yesus Kristus? (Kenosis 

atau Hulul) 
AlkitabIya Nih / TidakQur’an 

Matius 1:18-24.....23. "Sesungguhnya, anak dara itu akan 
mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan 

menamakan Dia Imanuel" --yang berarti: Allah menyertai kita.  

Yohanes 1:1 & 14.....1.Pada mulanya adalah Firman... 
14.Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita... 

Filipi 2:5-8.....5.Kristus Yesus, 6.yang walaupun dalam rupa 
Allah... 7.mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan 

manusia. 

Kolose 1:3 & 15.....3.Tuhan kita Yesus Kristus… 15.Ia 
adalah gambar Allah yang tidak kelihatan,  

1 Timotius 3:16....."Dia, yang telah menyatakan diri-Nya 
dalam rupa manusia… 

-------------------------------------------------

Maide 5:17.....Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang 
berkata: “Sesungguhnya Allah itu ialah Al Masih putera Maryam”... 

Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa 

atas segala sesuatu. 
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75. 
Apakah Kristus adalah “Ilahi” atau Tuhan dalam 

daging? 
AlkitabIya Nih / TidakQur’an 

Yohanes 1:1 & 14.....1.Pada mulanya adalah Firman; Firman 
itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. 

14.Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita... 

Yohanes 5:17-18.....17.Tetapi Ia berkata kepada mereka: 
"Bapa-Ku bekerja sampai sekarang, maka Akupun bekerja juga." 18. 

Ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapa-Nya sendiri dan dengan 

demikian menyamakan diri-Nya dengan Allah. 

Yohanes 10:25-33.....25.Yesus: "...pekerjaan-pekerjaan 
yang Kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan 

kesaksian tentang Aku, ... 30.Aku dan Bapa adalah satu."... 

Yohanes 20:28-29.....28.Tomas menjawab Dia: "Ya Tuhanku 
dan Allahku!" 29.Kata Yesus... Berbahagialah mereka yang tidak 

melihat, namun percaya." 

Kolose 2:8-9.....8.Kristus. 9. Sebab dalam Dialah berdiam 
secara jasmaniah seluruh kepenuhan ke-Allahan, 

------------------------------------------------- 

Maide 5:17, 72, 75, 116 & 118..... 17.Sesungguhnya 
telah kafirlah orang-orang yang berkata: “Sesungguhnya Allah itu 

ialah Al Masih... 

Zuhruf 43:57-59.....57.putra Maryam... 59.Isa tidak lain 
hanyalah seorang hamba yang Kami jadikan dia sebagai tanda bukti  

Catatan: Alkitab menggambarkan Yesus sebagai 

“Tuhan” sebanyak 367 kali. 

 

76. 
Apakah Kristus yang menciptakan bumi? 

AlkitabIya Nih / TidakQur’an 

Efesus 3:8-9.....9.Allah, yang menciptakan segala sesuatu, 

Kolose 1:13-20.....13. Kerajaan Anak-Nya yang kekasih; 
15.Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan... 16.karena di 

dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga 

dan yang ada di bumi,  

Ibrani 1:1-2.....1.Allah... 2.Pada zaman akhir Ia telah 
berbicara kepada kita dengan perantaraan Anak-Nya, Oleh Dia Allah 

telah menjadikan alam semesta. 10.Engkau telah meletakkan dasar 

bumi... 

------------------------------------------------- 

Maide 5:75, 116 & 118.....75.Al Masih putera Maryam itu 
hanyalah seorang Rasul... 

Zuhruf 43:57-59.....Isa tidak lain hanyalah seorang hamba 
yang Kami jadikan dia sebagai tanda bukti (kekuasaan Allah) untuk 

Bani lsrail 
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