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Kitab Suci
1.
Apakah firman Tuhan kekal dan tidak akan berubah?
(Lev-i Mahfuz)
Al-Kitab Iya Nih / Iya Nih Al-Qur’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.

f

------------------------------------------------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)
Al-Kitab Iya Nih / Iya Nih Al-Qur’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

3.
Apakah Tuhan, secara khusus,menyampaikan nubuatNya dalam Alkitab melalui perantaraan orang-orang
Yahudi?
Al-Kitab
Iya Nih / Iya Nih Al-Qur’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 perjanjianperjanjian, dan hukum Taurat, dan ibadah, dan janji-janji.

f

------------------------------------------------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?
Al-Kitab Iya Nih / Iya Nih Al-Qur’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 tandatanda 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 keteranganketerangan yang nyata dan membawa apa yang kamu sebutkan,...

Note: Cf. Kisah Para Rasul 4:16, Yohanes 14:11
&Yohanes 20:30-31.

5.
Apakah Tuhan “ingin” melindungi semua kitab suciNya dari perubahan dan kecurangan? (Tujuan/Niat)
Al-Kitab Iya Nih / Iya Nih Al-Qur’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.
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------------------------------------------------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 suciNya dari perubahan dan kecurangan? (Kekuasaan/
Kodrat)
Al-Kitab Iya Nih / Iya Nih Al-Qur’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 kalimatkalimat-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,

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)
Al-Kitab Tidak / Tidak Al-Qur’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.
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------------------------------------------------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 benarbenar Kami pegang dia pada tangan kanannya. 46.Kemudian benarbenar 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)
Al-Kitab Iya Nih / Iya Nih Al-Qur’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 tidaktidak 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.

9.
Apakah orang-orang yang mengatakan Alkitab telah
diubah bersalah karena telah menghujat karakter
dan sifat asli Tuhan dengan menyiratkan seolaholah Tuhan tidak tahu, tidak peduli atau bahkan
tidak dapat berbuat apa-apa atas diubahnya isi
Alkitab (Al-Alim, Al-Rahman, Al-Rahim, Al-Kadir)
Al-Kitab Iya Nih / Iya Nih Al-Qur’an
f & 27.....
Yesaya 14:24
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)
Al-Kitab
Iya Nih / Iya Nih Al-Qur’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;

11.
Mungkinkan Tuhan memiliki standar ganda dengan
melindungi sebagian kitab suci saja? (Al-Adl, AlHadi, Al-Mu’mim, Al-Muqsith)
Al-Kitab Tidak / Tidak Al-Qur’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.
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------------------------------------------------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 janjiNya.

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)
Al-Kitab Iya Nih / Iya Nih Al-Qur’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 umatumat yang terdahulu.
Zumar 39:69-70.....69.Dan diberikanlah buku (perhitungan
perbuatan masing-masing) dan didatangkanlah para nabi dan saksisaksi dan diberi keputusan di antara mereka dengan adil, sedang
mereka tidak dirugikan. 70.Dan disempurnakan bagi tiap-tiap jiwa
(balasan) apa yang telah dikerjakannya

13.
Apakah umat boleh mempercayai sebagian isi kitab suci
namun menyangsikan sebagian lainnya?
Al-Kitab

Tidak / Tidak

Kisah Para Rasul 20:27..... Sebab

Al-Qur’an

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.

------------------------------------------------f
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?
Al-Kitab

Iya Nih / Iya Nih

Al-Qur’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

15.
Apakah mematuhi firman Tuhan merupakan kunci
utama bagi seseorang untuk menerima "berkat"?
Al-Kitab Iya Nih / Iya Nih Al-Qur’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
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------------------------------------------------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)
Al-Kitab Iya Nih / Iya Nih Al-Qur’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.

17.
Apakah kanon kitab suci ditutup oleh akhir dari
Kitab Wahyu?
Al-Kitab Iya Nih / Tidak Al-Qur’an
Wahyu 22:18-19.... 18.Aku bersaksi kepada setiap orang
yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab
ini: "Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataanperkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya
malapetaka-malapetaka
f
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?
Al-Kitab Iya Nih / Tidak Al-Qur’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.

19.
Apakah Alquran mengandung perbedaan doktrin dan
sejarah yang bertentangan dengan isi Alkitab?
Al-Kitab Iya Nih / Tidak Al-Qur’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.

f

------------------------------------------------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 orangorang 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?
Al-Kitab Tidak / Iya Nih Al-Qur’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.

21.
Apakah orang Yahudi dan Kristen mau menerima
Alquran sebagai kitab suci?
Al-Kitab Tidak / Iya Nih Al-Qur’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.

f

------------------------------------------------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)
Al-Kitab Tidak / Iya Nih Al-Qur’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.

23.
Jika Alquran turun dari "Tuhan semesta alam" dan
telah disahkan oleh sekelompok iblis, apakah ini
pertanda Alquran memang datang dari Tuhan?
Al-Kitab Tidak / Iya Nih Al-Qur’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 ...

f

------------------------------------------------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?
Al-Kitab Tidak / Iya Nih Al-Qur’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.

Tuhan dan Allah
25.
Apakah orang Yahudi, Kristen dan Islam percaya
bahwa hanya ada "satu" Tuhan?
Al-Kitab Iya Nih / Iya Nih Al-Qur’an
Ulangan 6:4..... Dengarlah, hai orang Israel: TUHAN itu Allah
kita, TUHAN itu esa!

Efesus 4:4-6.....
4.Hanya
=f

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)
Al-Kitab Iya Nih / Iya Nih Al-Qur’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 ...

27.
Apakah "Tuhan" pada Alkitab merupakan wujud yang
sama dengan "Allah" pada Alquran?
Al-Kitab Tidak / Iya Nih Al-Qur’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.

f

------------------------------------------------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 bapakbapakmu yang terdahulu?”

Note:

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

28.
Apakah “Yahweh” merupakan sebutan Tuhan yang
abadi?
Al-Kitab Iya Nih / Tidak Al-Qur’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.

29.
Adakah ayat di Alkitab yang menyebukan Tuhan itu
"kudus"? (Al-Kudus)
Al-Kitab Iya Nih / Iya Nih Al-Qur’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,

f

------------------------------------------------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"?
Al-Kitab Iya Nih / Tidak Al-Qur’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.

31.
Apakah Tuhan itu agung dan apakah agung merupakan
ciri Tuhan? (Al-Mutakabir)
Al-Kitab Iya Nih / Tidak Al-Qur’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.

f

------------------------------------------------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"?
Al-Kitab Iya Nih / Tidak Al-Qur’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

33.
Dalam Kitab Suci ketika Tuhan menunjuk pada diriNya, apakah Dia pernah berbicara sebagai orang
pertama jamak “Kami”?
Al-Kitab Iya Nih / Iya Nih Al-Qur’an
Kejadian 1:26.....Berfirmanlah Allah: "Baiklah
Kita

menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Kita ...
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.

Kejadian 11:6-7.....6.dan

f

------------------------------------------------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)
Al-Kitab Iya Nih / Tidak Al-Qur’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 orangorang yang berkata: “Sesungguhnya Allah ialah Al Masih putera
Maryam”... 73. Bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga

35.
Apakah Tuhan pernah menuduh Yesus melakukan
kesalahan atau apakah Yesus akan berbohong kepada
Tuhan demi menutupi kesalahannya?
Al-Kitab Iya Nih / Tidak Al-Qur’an
Yohanes 8:46..... Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa
Aku berbuat dosa? Apabila Aku mengatakan kebenaran,
kamu tidak percaya kepada-Ku?
Titus 1:2.....dan berdasarkan pengharapan akan
kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan
yang tidak berdusta,
1 Petrus 2:21-23.....21.Kristus... 22. tidak
dan tipu tidak ada dalam mulut-Nya.

f

mengapakah
hidup yang
oleh Allah
berbuat dosa,

------------------------------------------------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?
Al-Kitab Tidak / Iya Nih Al-Qur’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.

37.
Apakah Tuhan pernah menampakkan diri-Nya kepada
manusia di bumi? (Theophani atau Ru’yatullah)
Al-Kitab Iya Nih / Tidak Al-Qur’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.

f

------------------------------------------------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. 12:79; 18:1-33; 32:22-30; Kel. 3:2-4:17; Kel. 24:911; 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?
Al-Kitab Iya Nih / Tidak Al-Qur’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...

39.
Apakah Tuhan yang mahakuasa ingin mengasihi
manusia biasa agar manusia dapat disebut “Anakanak Tuhan”?
Al-Kitab Iya Nih / Tidak Al-Qur’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...

f

------------------------------------------------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 dosadosamu?" (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)
Al-Kitab Iya Nih / Tidak Al-Qur’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 orangorang 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

41.
Apakah Tuhan memandang umat sebagai budak atau
pelayan-Nya?
Al-Kitab Tidak / Iya Nih Al-Qur’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.

f

------------------------------------------------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?
Al-Kitab Tidak / Iya Nih Al-Qur’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 penguasapenguasa 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

43.
Apakah Tuhan membenci pendosa tertentu dan ingin
mengirimkan mereka ke dalam neraka?
Al-Kitab Tidak / Iya Nih Al-Qur’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.

f

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

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)
Al-Kitab Tidak / Iya Nih Al-Qur’an
Yeremia 29:11.....Sebab Aku ini mengetahui rancanganrancangan 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

45.
Apakah Tuhan digambarkan sebagai “plotter” dan
“schemer” yang hebat? (Makara)
Al-Kitab Tidak / Iya Nih Al-Qur’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."

f

------------------------------------------------Al-i İmran 3:54.....Orang-orang kafir itu membuat tipu
daya, dan Allah membalas tipu daya mereka itu. Dan Allah sebaikbaik 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?
Alkitab
Al-Kitab Tidak / Iya Nih Al-Qur’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.

47.
Apakah Tuhan sengaja mengeraskan hati manusia dan
menyesatkan mereka?
Al-Kitab Tidak / Iya Nih Al-Qur’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.

f

------------------------------------------------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?
Al-Kitab Tidak / Iya Nih Al-Qur’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.

49.
Apakah bersujud di hadapan orang lain selain
Tuhan dilarang?
Al-Kitab Iya Nih / Iya Nih Al-Qur’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 saudarasaudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala
perkataan kitab ini. Sembahlah Allah! "

f

------------------------------------------------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”?
Al-Kitab Tidak / Iya Nih Al-Qur’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 bintangbintang 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?”

Roh Kudus, Malaikat,
Iblis & Setan
51.
Apakah “Roh Kudus” itu Tuhan? (Roh Kudus)
Al-Kitab Iya Nih / Tidak Al-Qur’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."

f

------------------------------------------------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?
Al-Kitab Iya Nih / Tidak Al-Qur’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 ghaibghaib”. 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...

53.
Apakah “Roh Kudus” dan malaikat “Gabriel” adalah
sama?
Al-Kitab Tidak / Iya Nih Al-Qur’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 diaf 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 buktibukti 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?
Al-Kitab Iya Nih / Tidak Al-Qur’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,

55.
Apakah kitab suci berfokus kepada hal-hal yang
berkaitan dengan Roh?
Al-Kitab Iya Nih / Tidak Al-Qur’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 halhal 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.

f

------------------------------------------------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?
Al-Kitab Iya Nih / Tidak Al-Qur’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.

57.
Dapatkah karunia rohani berpindah dari satu umat
ke umat lainnya dengan bergandengan tangan?
Al-Kitab Iya Nih / Tidak Al-Qur’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...

f

------------------------------------------------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?
Al-Kitab Iya Nih / Tidak Al-Qur’an
Yohanes 14:12.....Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya
barangsiapa percaya kepada-Ku, ia akan melakukan juga pekerjaanpekerjaan 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.

59.
Apakah Tuhan mengaruniakan umat kemampuan untuk
berkata-kata dalam bahasa asing melalui
perantaraan Roh Kudus?
Al-Kitab Iya Nih / Tidak Al-Qur’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.

f

------------------------------------------------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?
Al-Kitab Iya Nih / Tidak Al-Qur’an
Matius 25:41..... Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang
di sebelah kiri-Nya: Enyahlah dari hadapan-Ku, hai kamu orangorang 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 malaikatmalaikatnya.

------------------------------------------------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 ...

61.
Apakah mungkin Setan bertobat dan menjadi Tuhan?
Al-Kitab Tidak / Tidak Al-Qur’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
f
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)
Al-Kitab Tidak / Iya Nih Al-Qur’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 orangorang yang taat dan ada (pula) orang-orang yang menyimpang dari
kebenaran. Barangsiapa yang yang taat, maka mereka itu benarbenar telah memilih jalan yang lurus.

Catatan: Ref. Mt. 25:41, 2 Pet. 2:4, Rev. 12:9 &
46:29-31.

63.
Adakah ayat dalam Kitab Suci tentang pengusiran
iblis dari seseorang?
Al-Kitab Iya Nih / Tidak Al-Qur’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 menggoncanggoncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia
keluar dari padanya.

f

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?
Al-Kitab Iya Nih / Tidak Al-Qur’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.

65.
Apakah setan dianggap sebagai “pangeran” atau
“penguasa” dunia?
Al-Kitab Iya Nih / Tidak Al-Qur’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...

f

------------------------------------------------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?
Al-Kitab Iya Nih / Iya Nih Al-Qur’an
Yesaya 7:14..... Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan
memberikan kepadamu suatu pertanda: Sesungguhnya, seorang
perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak lakilaki, 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.

67.
Apakah Kristus tak berdosa?
Al-Kitab Iya Nih / Iya Nih Al-Qur’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.

f

------------------------------------------------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?
Al-Kitab Iya Nih / Iya Nih Al-Qur’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”.

69.
Apakah Kristus memiliki kekuatan gaib untuk
melakukan mukjizat dan membangkitkan orang mati?
Al-Kitab Iya Nih / Iya Nih Al-Qur’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, ...

f

------------------------------------------------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?
Al-Kitab Iya Nih / Iya Nih Al-Qur’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 kepadaKu... 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 benarbenar 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”.

71.
Apakah Yesus Kristus dikenal sebagai sang
“Mesias”? (Yang Diurapi)
Al-Kitab Iya Nih / Iya Nih Al-Qur’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 berkatakata dengan engkau."

f

------------------------------------------------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)
Al-Kitab Iya Nih / Iya Nih Al-Qur’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 orangorang yang didekatkan (kepada Allah),

73.
Apakah Yesus telah ada sebagai firman Tuhan
bahkan sebelum Ia dilahirkan?
Al-Kitab Iya Nih / Tidak Al-Qur’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."

f

------------------------------------------------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)
Al-Kitab Iya Nih / Tidak Al-Qur’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.

75.
Apakah Kristus adalah “Ilahi” atau Tuhan dalam
daging?
Al-Kitab Iya Nih / Tidak Al-Qur’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,

f

------------------------------------------------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?
Al-Kitab Iya Nih / Tidak Al-Qur’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

77.
Apakah Kristus merupakan satu-satunya perantara
bagi Tuhan dan manusia?
Al-Kitab Iya Nih / Tidak Al-Qur’an
Yohanes 14:6.....Yesus... "Akulah jalan dan kebenaran dan
hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapa, kalau tidak
melalui Aku.
Kisah Para Rasul 4:12 .....Dan keselamatan tidak ada di
dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab... tidak ada nama
lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat
diselamatkan."
1 Timotius 2:5-6.....5.Karena Allah itu esa dan esa pula
Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu
manusia Kristus Yesus, 6.yang telah menyerahkan diri-Nya sebagai
tebusan bagi semua manusia:

f

------------------------------------------------Bakara 2:48..... Dan jagalah dirimu dari (azab) hari (kiamat,
yang pada hari itu) seseorang tidak dapat membela orang lain,
walau sedikitpun; dan (begitu pula) tidak diterima syafa’at dan
tebusan dari padanya, dan tidaklah mereka akan ditolong.
Yunus 10:3.....Allah... Tiada seorangpun yang akan memberi
syafa’at
Zümer 39:44..... Hanya kepunyaan Allah syafa’at itu semuanya.

78.
Apakah Kristus adalah Anak Tuhan?
Al-Kitab Iya Nih / Tidak Al-Qur’an
Matius 16:16..... Maka jawab Simon Petrus: "Engkau

adalah
Mesias, Anak Allah yang hidup!"
Markus 14:61-62.....61."Apakah Engkau Mesias, Anak dari
Yang Terpuji?" 62. Jawab Yesus: "Akulah Dia...
Lukas 1:32 & 35.....Ia akan menjadi besar dan akan disebut
Anak Allah Yang Mahatinggi... 35.sebab itu anak yang akan
kaulahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah.

------------------------------------------------Tevbe 9:30-31.....30.orang-orang Nasrani berkata: “Al Masih
itu putera Allah”... 31.tidak ada Tuhan (yang berhak disembah)
selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.

Catatan: Ada 92 ayat dalam Alkitab yang
menggambarkan Yesus sebagai “Anak Allah” Ref. AlAn’am 6:101, Al-Furqan 25:2, Az-Zukruf 43:81 &
Al-Jinn 72:3

79.
Pada kitab suci, apakah istilah “Anak Tuhan”
berarti anak secara fisik, yang dihasilkan
melalui hubungan seksual?
Al-Kitab Tidak / Iya Nih Al-Qur’an
Luke 1:26-35.....27.nama perawan itu Maria. 35. "Roh Kudus
akan turun atasmu dan kuasa Allah Yang Mahatinggi akan menaungi
engkau; sebab itu anak yang akan kaulahirkan itu akan disebut
kudus, Anak Allah.
1 Yohanes 5:20.....Dan, kita tahu bahwa Anak Allah telah
datang dan telah memberikan pengertian kepada kita supaya kita
dapat mengenal Dia yang benar;... Dialah Allah yang benar dan
hidup yang kekal.

f

------------------------------------------------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.
Jinn 72:3.....dan bahwasanya Maha Tinggi kebesaran Tuhan
kami, Dia tidak beristeri dan tidak (pula) beranak.

80.
Apakah Kristus benar-benar disembah oleh manusia
dan apakah Ia menerima ibadah mereka?
Al-Kitab Iya Nih / Tidak Al-Qur’an
Matius 28:9-10.....9.Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan
mereka... Mereka mendekati-Nya dan memeluk kaki-Nya serta
menyembah-Nya. 10.Yesus... "Pergi dan katakanlah kepada saudarasaudara-Ku...
Yohanes 9:35-38.....35."Percayakah engkau kepada Anak
Manusia?" 38. Katanya: "Aku percaya, Tuhan!" Lalu ia sujud
menyembah-Nya.
Yohanes 20:28-29.....28.Tomas menjawab Dia: "Ya Tuhanku
dan Allahku!" 29.Kata Yesus... “Berbahagialah mereka yang tidak
melihat, namun percaya."
Filipi 2:10-11.....10. supaya dalam nama Yesus bertekuk
lutut... 11. dan segala lidah mengaku: "Yesus Kristus adalah
Tuhan, "

------------------------------------------------Maide 5:116 & 118..... 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)...
118.sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

81.
Apakah Kristus dapat menghapus dosa manusia?
Al-Kitab Iya Nih / Tidak Al-Qur’an
Markus 2:5-7 & 10-11.....5.Ketika Yesus melihat iman
mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu: "Hai
anak-Ku, dosamu sudah diampuni!" 7."Mengapa orang ini
berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat
mengampuni dosa selain dari pada Allah sendiri?"
10.Tetapi supaya
kamu tahu, bahwa di dunia ini Anak
f
Manusia berkuasa mengampuni dosa"... 11."Kepadamu
Kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan
pulanglah ke rumahmu!"
Lukas 5:20..... Ketika Yesus melihat iman mereka,
berkatalah Ia: "Hai saudara, dosamu sudah diampuni."
Kisah Para Rasul 10:43..... Tentang Dialah semua nabi
bersaksi, bahwa barangsiapa percaya kepada-Nya, ia akan
mendapat pengampunan dosa oleh karena nama-Nya."
Kisah Para Rasul 13:38.....oleh karena Dialah maka
diberitakan kepada kamu pengampunan dosa.
1 Yohanes 2:12.....Aku menulis kepada kamu... dosamu
telah diampuni oleh karena nama-Nya.

------------------------------------------------Al-i İmran 3:135.....siapa lagi yang dapat mengampuni
dosa selain dari pada Allah?...
Maide 5:75.....Al Masih putera Maryam itu hanyalah
seorang Rasul

82.
Apakah Kristus memiliki kunci menuju kematian dan
neraka?
Al-Kitab Iya Nih / Tidak Al-Qur’an
Lukas 12:5.....takutlah kepada Dia, yang... berkuasa
melemparkan kamu ke dalam neraka.
Wahyu 1:11-18.....1.Inilah wahyu Yesus Kristus... 8.
"Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang
sudah ada dan yang akan datang, Yang Mahakuasa." 14.
Kepala dan rambut-Nya putih bagaikan bulu yang putih
metah, dan mata-Nya bagaikan nyala api. 17.Aku adalah
Yang Awal dan Yang Akhir, 18. dan Yang Hidup. Aku telah
mati, namun lihatlah, Aku hidup, sampai selama-lamanya
dan Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut.

------------------------------------------------Zuhruf 43:57 & 59.....57. Maryam (Isa) 59. Isa tidak
lain hanyalah seorang hamba yang Kami berikan kepadanya
nikmat (kenabian) dan Kami jadikan dia sebagai tanda
bukti (kekuasaan Allah) untuk Bani lsrail

83.
Apakah Kristus adalah sang “Penyelamat” dunia?
Al-Kitab Iya Nih / Tidak Al-Qur’an
Yesaya 43:11-13.....11.Aku, Akulah TUHAN dan tidak

ada
juruselamat selain dari pada-Ku. 13.Aku tetap Dia...
Lukas 2:11.....Pada hari ini, telah lahir bagimu seorang
Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di Kota Daud.
Yohanes 4:42.....kami tahu, bahwa Dialah benar-benar
Juruselamat dunia."
Titus 1:4.....kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah
Bapa dan Kristus Yesus, Juruselamat kita...
Titus 3:4-6.....4.Tetapi ketika nyata kemurahan Allah,
Juruselamat kita... 6.yang sudah dilimpahkan-Nya kepada kita oleh
Yesus Kristus, Juruselamat kita,
1 Yohanes 4:14.....Dan kami telah melihat dan bersaksi,
bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi Juruselamat dunia.

f

------------------------------------------------Nisa 4:171.....Sesungguhnya Al Masih, Isa putera Maryam itu,
adalah utusan Allah

84.
Apakah percaya Kristus sebagai penyelamat
merupakan jalan satu-satunya menuju kehidupan
kekal?
Al-Kitab Iya Nih / Tidak Al-Qur’an
Yohanes 3:16 & 36..... 16.Karena begitu besar kasih Allah
akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang
tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak
binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 36.Barangsiapa
percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal, tetapi
barangsiapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup,
melainkan murka Allah tetap ada di atasnya."
Yohanes 14:6..... Kata Yesus "Akulah jalan dan kebenaran dan
hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapa, kalau tidak
melalui Aku.
Kisah Rasul-rasul 4:10-12.....10.dalam nama Yesus
Kristus... 12.Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga
selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada
nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat
diselamatkan.”

------------------------------------------------Al-i Imran 3:19 & 85.....19.Sesungguhnya agama (yang
diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. 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.

Catatan: Ada lebih dari 200 ayat dalam Alkitab
yang menggambarkan Yesus sebagai satu-satunya
penyelamat dunia.

85.
Apakah darah Kristus ditumpahkan sebagai kurban
atas dosa-dosa dunia?
Al-Kitab Iya Nih / Tidak Al-Qur’an
Yesaya 53:5-12....5.Tetapi dia tertikam oleh karena
pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita...
oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. 6.tetapi TUHAN telah
menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian.
Yohanes 1:29..... "Lihatlah Anak domba Allah, yang menghapus
dosa dunia.
1 Korintus 15:3-4.....3.Kristus telah mati karena dosadosa kita, sesuai dengan Kitab Suci, 4.bahwa Ia telah
dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan, pada hari yang
ketiga, sesuai dengan Kitab Suci;

f

------------------------------------------------En’am 6:164..... kemudharatannya kembali kepada dirinya
sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang
lain
İsra 17:15.....Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul
dosa orang lain,
Nejm 53:38.....(yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak
akan memikul dosa orang lain,

86.
Dalam kitab suci, apakah para nabi pernah
menyatakan bahwa sang Mesias (Yesus) akan mati?
Al-Kitab Iya Nih / Iya Nih Al-Qur’an
Psalm 16:10..... sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia
orang mati, dan tidak membiarkan Orang Kudus-Mu melihat
kebinasaan.
Yesaya 53:1-12.....11.dan kejahatan mereka dia pikul. 12.ia
telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut dan karena ia terhitung
di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa
banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberon
Daniel 9:26.....Sesudah keenam puluh dua kali tujuh masa itu
akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada
salahnya apa-apa.

------------------------------------------------Al-i İmran 3:55.....Allah berfirman: “Hai Isa, sesungguhnya
Aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat
kamu kepada-Ku serta membersihkan kamu dari orang-orang yang
kafir...
Meryem 19:30 & 33.....30.Dia memberiku Al Kitab (Injil)
dan Dia menjadikan aku seorang nabi, 33. Dan kesejahteraan semoga
dilimpahkan kepadaku, pada hari aku dilahirkan, pada hari aku
meninggal dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali”.

87.
Apakah Yesus tahu bahwa Ia akan dibunuh oleh
orang-orang Yahudi?
Al-Kitab Iya Nih / Tidak Al-Qur’an
Matius 16:21-23.....21.Sejak waktu itu Yesus mulai
menyatakan kepada murid-murid-Nya bahwa Ia harus pergi ke
Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua,
imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan
dibangkitkan pada hari ketiga
Yohanes 10:11 & 15.....11.Akulah gembala yang baik.
Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya; 15.Aku
memberikan nyawa-Ku bagi domba-domba-Ku.
Yohanes 12:32-33.....32.dan Aku, apabila Aku ditinggikan
dari bumi, Aku akan menarik semua orang datang kepada-Ku." 33.
Ini dikatakan-Nya untuk menyatakan bagaimana caranya Ia akan
mati.

f

------------------------------------------------Catatan: Dalam Alquran tidak ada ayat dimana
Yesus mengatakan bahwa Ia akan dibunuh oleh
orang-orang Yahudi

88.
Apakah Kristus wafat di kayu salib dan bangkit
dari kematian?
Al-Kitab Iya Nih / Tidak Al-Qur’an
Matius 27:50..... Yesus berseru pula dengan suara nyaring
lalu menyerahkan nyawa-Nya.
Markus 15:37..... Dan, Yesus berseru sekali lagi dengan suara
keras dan menyerahkan Roh-Nya.
Luke 24:44 & 46.....44.harus digenapi semua yang ada
tertulis tentang Aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi
dan kitab Mazmur." 46.Kata-Nya kepada mereka: "Ada tertulis
demikian: Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang
mati...
Yohanes 19:30.....Yesus... berkata... "Sudah selesai." Lalu
Ia menundukkan kepala-Nya dan menyerahkan nyawa-Nya.
1 Korintus 15:3-4.....3.Kristus telah mati karena dosadosa kita, sesuai dengan Kitab Suci, 4.bahwa Ia telah dikuburkan,
dan bahwa Ia telah dibangkitkan...

------------------------------------------------Nisa 4:157..... mereka tidak membunuhnya dan tidak (pula)
menyalibnya, tetapi (yang mereka bunuh ialah) orang yang
diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang
berselisih paham tentang (pembunuhan) Isa, benar-benar dalam
keragu-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai
keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti
persangkaan belaka...

89.
Apakah Kristus hidup hingga hari ini dan Ia akan
datang lagi?
Al-Kitab Iya Nih / Iya Nih Al-Qur’an
Yohanes 14:2-3.....2.Di rumah Bapa-Ku banyak tempat
tinggal... Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat
bagimu. 3.Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah
menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan
membawa kamu
f ke tempat-Ku,
Wahyu 2:25.....Tetapi apa yang ada padamu, peganglah
itu sampai Aku datang.
Wahyu 22:12 & 20.....12.Sesungguhnya Aku datang
segera dan Aku membawa upah-Ku untuk membalaskan kepada
setiap orang menurut perbuatannya. 20.“Ya, Aku datang
segera!” Amin, datanglah, Tuhan Yesus!

------------------------------------------------Nisa 4:158.....Allah telah mengangkat Isa kepada-Nya.
Zuhruf 43:61.....dan sesungguhnya Isa itu benar-benar
memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu
janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu
Catatan: Ada 73 ayat dalam Alkitab mengenai kedatangan
Kristus yang kedua kalinya. Ref. Bukhari Vol. 4, No. 657.

90.
Apakah ada ayat dalam Alkitab yang “meramalkan”
kedatangan Muhammad?
Al-Kitab Tidak / Iya Nih Al-Qur’an
Matius 24:11 & 26.....11. Banyak nabi palsu akan
muncul dan menyesatkan banyak orang. 26.Jadi, apabila
orang berkata kepadamu: Lihat, Ia ada di padang gurun...
janganlah kamu percaya.
Yohanes 5:31.....Kalau Aku bersaksi tentang diri-Ku
sendiri, maka kesaksian-Ku itu tidak benar;
2 Korintus 13:1.....dengan keterangan dua atau tiga
orang saksi suatu perkara sah.
------------------------------------------------A’raf 7:157.....(Yaitu) orang-orang yang mengikut
Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati
tertulis di dalam Taurat dan Injil
Saf 61:6.....Isa... berkata... aku adalah utusan Allah
kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan
memberi khabar gembira dengan (datangnya) seorang Rasul
yang akan datang sesudahku, namanya Ahmad (Muhammad)”.

91.
Apakah Muhammad harus menjadi orang Yahudi yang
pandai membaca dan menulis agar bisa menjadi
seorang nabi yang menyampaikan nubuat Tuhan?
Al-Kitab Iya Nih / Tidak Al-Qur’an
Yohanes 4:22..... keselamatan datang dari bangsa Yahudi.
Roma 3:1-2.....1.apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah
gunanya sunat? 2.Banyak sekali, dan di dalam segala hal. Pertamatama: sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah
Roma 9:4.....orang Israel... telah menerima kemuliaan, dan
perjanjian-perjanjian, dan hukum Taurat,... dan janji-janji.

f

------------------------------------------------A’raf 7:157-158.....157.orang-orang yang mengikut Rasul,
Nabi yang ummi... 158.berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya,
Nabi yang ummi
Shura 42:52..... Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu wahyu
(Al Quran) dengan perintah Kami. Sebelumnya kamu tidaklah
mengetahui apakah Al Kitab (Al Quran) dan tidak pula mengetahui
apakah iman itu, tetapi Kami menjadikan Al Quran itu cahaya, yang
Kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara
hamba-hamba Kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi
petunjuk kepada jalan yang lurus.

92.
Apakah pengakuan diri Muhammad sebagai nabi
adalah sah atau merupakan bukti kenabian?
Al-Kitab Tidak / Iya Nih Al-Qur’an
Yohanes 5:31 & 36..... 31. Kalau Aku bersaksi tentang

diriKu sendiri, maka kesaksian-Ku itu tidak benar; 36. Tetapi Aku
mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting dari pada kesaksian
Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepada-Ku,
supaya Aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang Kukerjakan
sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang Aku, bahwa
Bapa yang mengutus Aku.
1 Korintus 14:32-33.....32.Karunia nabi takluk kepada
nabi-nabi. 33. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi
damai sejahtera.
2 Korintus 13:1.....Ini adalah untuk ketiga kalinya aku
datang kepada kamu: Baru dengan keterangan dua atau tiga orang
saksi suatu perkara sah.

------------------------------------------------Rad 13:43.....Berkatalah orang-orang kafir: “Kamu bukan
seorang yang dijadikan Rasul”. Katakanlah: “Cukuplah Allah
menjadi saksi antaraku dan kamu, dan antara orang yang mempunyai
ilmu Al Kitab”.
Fetih 48:28..... Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan
membawa petunjuk dan agama yang hak agar dimenangkan-Nya terhadap
semua agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi.

93.
Apakah pesan Muhammad sesuai dengan pesan Yesus
dan para nabi lainnya?
Al-Kitab Iya Nih / Tidak Al-Qur’an
Yesaya 8:20..... Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan
perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar.
1 Korintus 14:32-33.....32.Karunia nabi takluk kepada
nabi-nabi. 33.Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi
damai sejahtera.

f

------------------------------------------------Shu’ara 26:192-197.....192.Dan sesungguhnya Al Quran
ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam, 196. 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?
Fussilet 41:43.....Tidaklah ada yang dikatakan (oleh
orang-orang kafir) kepadamu itu selain apa yang sesungguhnya
telah dikatakan kepada rasul-rasul sebelum kamu.
Shura 42:15.....katakanlah: “Aku beriman kepada semua
Kitab yang diturunkan Allah...Tidak ada pertengkaran antara
kami

94.
Apakah Tuhan memberikan Muhammad kuasa untuk
melakukan mukjizat seperti Yesus dan para nabi
sebagai tanda bahwa ia diutus Tuhan?
Al-Kitab
Tidak / Iya Nih Al-Qur’an
Yohanes 5:36.....Pekerjaan itu juga yang Kukerjakan
sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang Aku,
bahwa Bapa yang mengutus Aku.
Yohanes 14:11.....percayalah karena pekerjaan-pekerjaan
itu sendiri.

------------------------------------------------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...
38.Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab...
Yunus 10:20.....Dan mereka berkata: “Mepada tidak
diturunkan kepadanya (Muhammad) suatu keterangan (mukjizat)
dari Tuhannya?”... “Sesungguhnya yang ghaib itu kepunyaan
Allah, sebab itu tunggu (sajalah) olehmu, sesungguhnya aku
bersama kamu termasuk orang-orang yang manunggu.

Catatan: Ada 157 mukjizat Yesus dan para nabi
tercatat dalam Alkitab, namun tak ada catatan
yang serupa untuk Muhammad dalam Alquran.

95.
Apakah Muhammad memiliki kemampuan untuk
“memprediksi” atau “meramal” masa depan seperti
Yesus dan para nabi lainnya?
Al-Kitab Tidak / Tidak Al-Qur’an
Ulangan 18:22.....apabila seorang nabi berkata demi nama
TUHAN dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai...
dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka
janganlah gentar kepadanya."
1 Samuel 9:9..... Dahulu di antara orang Israel, apabila
seseorang pergi menanyakan petunjuk Allah, ia berkata begini:
"Mari kita pergi kepada pelihat," sebab nabi yang sekarang ini
disebutkan dahulu pelihat. -Yesaya 41:22..... Biarlah mereka maju dan memberitahukan
kepada kami apa yang akan terjadi!... atau hal-hal yang akan
datang, kabarkanlah kepada kami

f

------------------------------------------------En’am 6:50..... Katakanlah: Aku tidak mengatakan kepadamu,
bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan tidak (pula) aku
mengetahui yang ghaib
Ahkaf 46:9..... aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat
terhadapku dan tidak (pula) terhadapmu. Aku tidak lain hanyalah
mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku...

96.
Apakah Tuhan membenarkan tindakan Muhammad yang
mencium batu hitam di Kabah atau tindakan
berhalanya demi menghormati dewa pagan Arab?
Al-Kitab Tidak / Iya Nih Al-Qur’an
Keluaran 20:3-5.....3.Jangan ada padamu Allah lain di
hadapan-Ku. 5.Jangan sujud menyembah kepadanya...
1 Raja-raja 19:18..... Tetapi Aku akan meninggalkan tujuh
ribu orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud
menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia."
2 Korintus 6:16.....Apakah hubungan bait Allah dengan
berhala?...

------------------------------------------------Bakara 2:158..... Sesungguhnya Shafaa dan Marwa adalah
sebahagian dari syi’ar Allah. Maka barangsiapa yang beribadah
haji ke Baitullah atau ber’umrah, maka tidak ada dosa baginya
mengerjakan sa’i antara keduanya.
Nejm 53:18-20.....19. Maka apakah patut kamu (hai orangorang musyrik) menganggap al Lata dan al Uzza,20. dan Manah yang
ketiga, yang paling terkemudian (sebagai anak perempuan Allah)?

Catatan: Hadits: Bukhari 2:667, 673-680 & AlAn’am 6:103-109.

97.
Apakah Muhammad dianggap sebagai manusia biasa
yang perlu meminta pengampunan atas dosa-dosanya?
Al-Kitab Iya Nih / Iya Nih Al-Qur’an
Pengkotbah 7:20.....Sesungguhnya, di bumi tidak ada orang
yang saleh: yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa!
1 Yohanes 1:8 & 10.....8.Jika kita berkata, bahwa kita
tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran
tidak ada di dalam kita

f

------------------------------------------------Nisa 4:106.....dan mohonlah ampun kepada Allah.
Yusuf 12:53..... Dan aku tidak membebaskan diriku (dari
kesalahan), karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada
kejahatan,
Muhammad 47:19.....mohonlah ampunan bagi dosamu...

Fatih 48:1-2.....1.Sesungguhnya

Kami telah memberikan
kepadamu kemenangan yang nyata, 2. supaya Allah memberi ampunan
kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang
serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan memimpin kamu kepada
jalan yang lurus,

Catatan: Muhammad tidak yakin dengan
keselamatannya sendiri. Ref. Al-Ahqaf 46:9;
Hadits Bukhari Vol. 5 no. 266 & 234-236.

98.
Apakah Muhammad dianggap sebagai nabi yang
terakhir dan terbesar?
Al-Kitab Tidak / Iya Nih Al-Qur’an
Wahyu 1:1, 8 & 17.....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.” 17."Jangan
takut! Aku adalah Yang Awal dan Yang Akhir,
Wahyu 22:13, 16 & 20.....13.Aku adalah Alfa dan Omega,
Yang Pertama dan Yang Terkemudian, Yang Awal dan Yang Akhir."
16. Aku adalah... bintang timur yang gilang-gemilang." 20. Ia
yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, berfirman: "Ya, Aku
datang segera!" Amin, datanglah, Tuhan Yesus!

------------------------------------------------Ahzab 33:40..... Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari
seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah
dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala
sesuatu.
Fatih 48:28.....Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan
membawa petunjuk dan agama yang hak agar dimenangkan-Nya terhadap
semua agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi.

Catatan: Yesus diharapkan untuk kembali. Muhammad
tidak.

Manusia dan Dosa
99.
Ketika Adam dan Hawa terjatuh kedalam dosa,
apakah hal tersebut menyebabkan manusia terpisah
dari Tuhan sehingga manusia harus diselamatkan
dari penghakiman-Nya?
Al-Kitab Iya Nih / Tidak Al-Qur’an
f
Kejadian 2:16-17.....
16.Lalu TUHAN Allah memberi perintah
ini kepada manusia: "Semua pohon dalam taman ini boleh kaumakan
buahnya dengan bebas, 17.tetapi pohon pengetahuan tentang yang
baik dan yang jahat itu, janganlah kaumakan buahnya, sebab pada
hari engkau memakannya, pastilah engkau mati."
Roma 5:12-19.....12.Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk
ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut,
demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena
semua orang telah berbuat dosa.

------------------------------------------------Bakara 2:35-38.....35.Dan Kami berfirman: “Hai Adam...
janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk
orang-orang yang zalim. 37.Kemudian Adam menerima beberapa
kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya.
Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.

100.
Apakah ada ayat mengenai manusia yang lahir
dengan "dosa"? (Dosa Asal)
Al-Kitab Iya Nih / Tidak Al-Qur’an
Yesaya 64:6..... Demikianlah kami sekalian seperti seorang
najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor; kami sekalian
menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami
seperti daun dilenyapkan oleh angin.
Yeremia 13:23.....Dapatkah orang Etiopia mengganti kulitnya
atau macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat
baik, hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat?
Yeremia 17:9.....Betapa liciknya hati, lebih licik dari pada
segala sesuatu, hatinya sudah membatu: siapakah yang dapat
mengetahuinya?
Roma 3:23.....Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah
kehilangan kemuliaan Allah

------------------------------------------------Taha 20:122..... Kemudian Tuhannya memilihnya maka Dia
menerima taubatnya dan memberinya petunjuk.
Tin 95:4.....sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia
dalam bentuk yang sebaik-baiknya.

Catatan: Islam menyangkal doktrin tentang “dosa
asal”

101.
Apakah semua orang termasuk para nabi melakukan
dosa? (kecuali Yesus)
Al-Kitab Iya Nih / Iya Nih Al-Qur’an
1 Raja-raja 8:46..... Apabila mereka berdosa kepada-Mu-karena tidak ada manusia yang tidak berdosa-Mazmur 130:3..... Jika Engkau, ya TUHAN, mengingat-ingat
kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan?
Amsal 20:9.....Siapakah dapat berkata: "Aku telah
membersihkan hatiku, aku tahir dari pada dosaku?"
Roma 3:10.....seperti ada tertulis: "Tidak ada yang benar,
seorangpun tidak.
1 Yohanes 1:8.....Jika kita berkata, bahwa kita tidak
berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak
ada di dalam kita.

f

------------------------------------------------Yusuf 12:53..... Dan aku tidak membebaskan diriku (dari
kesalahan), karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada
kejahatan
İbrahim 14:34.... .Sesungguhnya manusia itu, sangat zalim
Nahl 16:61.....Jikalau Allah menghukum manusia karena
kezalimannya, niscaya tidak akan ditinggalkan-Nya di muka bumi
sesuatupun dari makhluk
Shu’ara 26:82.....dan Yang amat kuinginkan akan mengampuni
kesalahanku pada hari kiamat”.
Muhammad 47:19.....mohonlah ampunan bagi dosamu

102.
Apakah Maria, ibu Yesus, dianggap memiliki ilham
dan harus dihormati sebagai ibu Tuhan?
Al-Kitab Tidak / Tidak Al-Qur’an
Yesaya 42:8..... Aku ini TUHAN, itulah nama-Ku; Aku tidak
akan memberikan kemuliaan-Ku kepada yang lain…
Yohanes 2:3-5.....3.Ketika mereka kekurangan anggur, ibu
Yesus berkata kepada-Nya: "Mereka kehabisan anggur." 4.Kata
Yesus: "Mau apakah engkau dari pada-Ku, ibu? Saat-Ku belum tiba."
5. Tetapi ibu Yesus berkata:”Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah
itu!”

------------------------------------------------İsra 17:22-23.....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.

103.
Apakah dosa manusia memisahkan manusia dari
Tuhan, dan sebagai konsekuensinya, semua pendosa
akan masuk neraka?
Al-Kitab Iya Nih / Iya Nih Al-Qur’an
Yehezkiel
18:4& 20.....4.Dan orang yang berbuat dosa,
itu yang harus mati. 20.Orang yang berbuat dosa, itu yang harus
mati.
Lukas 12:5..... Takutilah Dia, yang setelah membunuh,
mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka...
takutilah Dia!
Wahyu 20:13—15.....13.dan mereka dihakimi masing-masing
menurut perbuatannya. 14.Lalu maut dan kerajaan maut itu
dilemparkanlah ke dalam lautan api... 15.Dan setiap orang yang
tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia
dilemparkan ke dalam lautan api itu.

f

------------------------------------------------A’raf 7:41.....Mereka mempunyai tikar tidur dari api neraka
dan di atas mereka ada selimut (api neraka). Demikianlah Kami
memberi balasan kepada orang-orang yang zalim,
Yunus 10:27.....Dan orang-orang yang mengerjakan
kejahatan... Mereka itulah penghuni neraka; mereka kekal di
dalamnya.

104.
Apakah Tuhan mempermasalahkan dosa-dosa yang
kecil?
Al-Kitab Iya Nih / Tidak Al-Qur’an
Matius 5:19..... Karena itu siapa yang meniadakan salah

satu
perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil, dan
mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki
tempat yang paling rendah di dalam Kerajaan Sorga;
Matius 12:36..... Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap kata
sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada
hari penghakiman.
1 Korintus 5:6.....Tidak tahukah kamu, bahwa sedikit ragi
mengkhamiri seluruh adonan?
Yakobus 2:10.....mengabaikan satu bagian... bersalah
terhadap seluruhnya.

------------------------------------------------Ahzab 33:5.....Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang
kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja
oleh hatimu
Nejm 53:31-32.....32.(Yaitu) orang-orang yang menjauhi
dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahankesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunan-Nya...
maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci.

105.
Apakah memotong tangan adalah hukuman yang tepat
untuk seorang pencuri?
Al-Kitab Tidak / Iya Nih Al-Qur’an
Keluaran 22:1-4...1."Apabila seseorang mencuri seekor lembu
atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus
membayar gantinya, yakni lima ekor lembu ganti lembu itu dan
empat ekor domba ganti domba itu ... 4.Jika yang dicurinya itu
masih terdapat padanya dalam keadaan hidup... ia harus membayar
ganti kerugian dua kali lipat.
Amsal 6:30-31.....30.pencuri tidak akan dihina, apabila ia
mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar? 31.Dan kalau ia
tertangkap, haruslah ia membayar...
Lukas 6:35-36.....35.Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan
berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak
mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar... 36.Hendaklah kamu
murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati."

f

------------------------------------------------Maide 5:38.....Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang
mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa
yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah.

106.
Apakah wajar bagi umat untuk berbohong atau
menipu orang lain demi melindungi diri mereka
sendiri? (Taqiyyah or Kitman)
Al-Kitab Tidak / Iya Nih Al-Qur’an
Amsal 6:16-17.....16.Enam perkara ini yang dibenci TUHAN...
menjadi kekejian bagi hati-Nya: 17.lidah dusta...
Zefenyah 3:13.....yakni sisa Israel itu. Mereka tidak akan
melakukan kelaliman atau berbicara bohong; dalam mulut mereka
tidak akan terdapat lidah penipu;
Efesus 4:25..... Karena itu buanglah dusta...
Wahyu 21:8 & 27.....8.Tetapi... semua pendusta, mereka akan
mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh
api dan belerang... 27.Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya...
orang yang melakukan kekejian atau dusta,

------------------------------------------------Bakara 2:225..... Allah tidak menghukum kamu disebabkan
sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah),
Tahrim 66:2..... Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu
sekalian membebaskan diri dari sumpahmu

Catatan: Taqiyyah = mengatakan sesuatu yang tidak
benar. Kitman = kebohongan tak disengaja.

107.
Apakah homoseksualitas dipandang sebagai dosa
yang terlarang dan terkutuk?
Al-Kitab Iya Nih / Iya Nih Al-Qur’an
Imamat 18:22..... Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara
orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian.

Imamat 20:13.....Bila

seorang laki-laki tidur dengan laki-laki
secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu
kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada
mereka sendiri.

f

Roma 1:24 & 26-27.....26.Karena

itu Allah menyerahkan mereka
kepada hawa nafsu yang memalukan... 27.mereka melakukan kemesuman,
laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri
mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka.

------------------------------------------------A’raf 7:80-81.....80.Dan.. Luth.. (Ingatlah) tatkala dia
berkata kepada mereka: “Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah
itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini)
sebelummu?” 81. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan
nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah
kaum yang melampaui batas.

Neml 27:54-55....54.Dan

(ingatlah kisah) Luth, ketika dia
berkata kepada kaumnya: “Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah
itu sedang kamu memperlihatkan(nya)?” 55.“Mengapa kamu mendatangi lakilaki untuk (memenuhi) nafsu(mu), bukan (mendatangi) wanita?

108.
Apakah aborsi dan pembunuhan dipandang sebagai
dosa yang terlarang dan terkutuk?
Al-Kitab Iya Nih / Iya Nih Al-Qur’an
Kejadian 9:6-7...... 6.Siapa yang menumpahkan darah
manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah
membuat manusia itu menurut gambar-Nya sendiri. 7.Dan kamu,
beranakcuculah dan bertambah banyak,
Keluaran 20:13.....Jangan membunuh.

Keluaran 21:12....."Siapa

yang memukul seseorang, sehingga
mati, pastilah ia dihukum mati.
Amsal 6:16-17..... 16.Enam perkara ini yang dibenci TUHAN,
bahkan, tujuh perkara yang menjadi kekejian bagi hati-Nya...
17.tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah,

---------------------------------------------Maide 5:32.....barangsiapa yang membunuh seorang manusia,
bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena
membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah
membunuh manusia seluruhnya...
İsra 17:31.....Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu
karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada
mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah
suatu dosa yang besar.

109.
Dapatkah hukuman atas dosa dihapus dengan
melakukan “perbuatan baik”? (Sevap)
Al-Kitab Tidak / Iya Nih Al-Qur’an
Roma 3:28.....Karena kami yakin, bahwa manusia dibenarkan
karena iman, dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat
Galatia 3:11..... Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan
di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas,
karena: "Orang yang benar akan hidup oleh iman."
Titus 3:5-6.....5.bukan karena perbuatan baik yang telah
kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya
Yakobus 2:10..... Sebab barangsiapa menuruti seluruh hukum
itu, tetapi mengabaikan satu bagian dari padanya, ia bersalah
terhadap seluruhnya.

f

------------------------------------------------Hud 11:114....Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu
menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk.
Ankebut 29:7.....Dan orang-orang yang beriman dan beramal
saleh, benar-benar akan Kami hapuskan...dosa-dosa mereka
Nejm 53:32.....(Yaitu) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa
besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan
kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunan-Nya.

Penebusan
110.
Apakah seseorang terlahir sebagai "Kristen" atau
"Muslim"?
Al-Kitab Tidak / Iya Nih Al-Qur’an
Yohanes 1:12-13.....12.supaya menjadi anak-anak Allah,
yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya; 13.orang-orang yang
diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara
jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah.
Yohanes 3:5..... Jawab Yesus... jika seorang tidak dilahirkan
dari air dan Roh, ia tidak dapat masuk ke dalam Kerajaan 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.

------------------------------------------------Kâfirûn 109:1-6.....1.Katakanlah: “Hai orang-orang kafir,
6.Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku”.

Catatan: Menurut Alkitab, tidak seorangpun terlahir sebagai
Kristiani; hanya yang "lahir kembali" oleh Roh Tuhan yang
akan mewarisi kerajaan Tuhan. Tetapi, dalam Islam, seseorang
yang lahir dari ayah yang muslim, otomatis dianggap terlahir
sebagai Muslim.

111.
Apakah keselamatan seseorang bergantung pada amal
baik masing-masing? (Ameller)
Al-Kitab Tidak / Iya Nih Al-Qur’an
Roma 4:2.....Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena
perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak
di hadapan Allah.
Efesus 2:8-9.....8.Sebab karena kasih karunia kamu
diselamatkan oleh iman; itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian
Allah, 9.itu bukan hasil pekerjaanmu: jangan ada orang yang
memegahkan diri.
Titus 3:5-6.....5.bukan karena perbuatan baik yang telah
kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran
kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, 6.
yang sudah dilimpahkan-Nya kepada kita oleh Yesus Kristus,
Juruselamat kita,

f

------------------------------------------------Hud 11:114.....Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik
itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk.
Ankebut 29:7..... Dan orang-orang yang beriman dan beramal
saleh, benar-benar akan Kami hapuskan dari mereka dosa-dosa
mereka dan benar-benar akan Kami beri mereka balasan yang lebih
baik dari apa yang mereka kerjakan.

112.
Apakah penebusan dosa dari Tuhan selalu
bergantung pada pengorbanan darah? (Kefaret)
Al-Kitab Iya Nih / Tidak Al-Qur’an
Imamat 17:11..... Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya
dan Aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk
mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan
pendamaian dengan perantaraan nyawa.
Ibrani 9:12 & 22..... 12.dengan membawa darah-Nya
sendiri... Ia telah mendapat kelepasan yang kekal. 22. Dan hampir
segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan
tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan

------------------------------------------------Bakara 2:48.....Dan jagalah dirimu dari (azab) hari (kiamat,
yang pada hari itu) seseorang tidak dapat membela orang lain,
walau sedikitpun; dan (begitu pula) tidak diterima syafa’at dan
tebusan dari padanya, dan tidaklah mereka akan ditolong.
Hajj 22:37.....Daging-daging unta dan darahnya itu sekalikali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi ketakwaan
dari kamulah yang dapat mencapainya.

113.
Apakah penebusan dosa hanya dapat diterima
melalui iman akan pengorbanan anak domba Allah?
(Yesus Kristus)
Al-Kitab Iya Nih / Tidak Al-Qur’an
Yohanes 1:29..... Yohanes... berkata: "Lihatlah Anak domba
Allah, yang menghapus dosa dunia.
Roma 3:24-28.....24.dibenarkan dengan cuma-cuma karena
penebusan dalam Kristus Yesus. 25.ditentukan Allah menjadi jalan
pendamaian karena iman, dalam darah-Nya. Hal ini dibuat-Nya untuk
menunjukkan keadilan-Nya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa
yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran-Nya … 28.Karena
kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman,
Efesus 1:7.....oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu
pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya,
Efesus 2:8.....Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan
oleh iman

f

-----------------------------------------------En’am 6:164..... kemudharatannya kembali kepada dirinya
sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang
lain.
İsra 17:15.....seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa
orang lain,
Nejm 53:38....seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa
orang lain,

114.
Untuk memperoleh hidup kekal, apakah sesorang
harus mendengar dan memahami Injil Yesus Kristus
dan percaya bahwa Tuhan mengirimkan-Nya sebagai
Mesias, penyalamat dunia?
Al-Kitab Iya Nih / Tidak Al-Qur’an
Roma 10:9-10 & 17..... 9.Sebab jika kamu mengaku dengan
mulutmu, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu,
bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka
kamu akan diselamatkan. 10.Karena dengan hati orang percaya dan
dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan.
17.Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh
firman Kristus.

------------------------------------------------Bakara 2:119-120.....119.Sesungguhnya Kami telah
mengutusmu (Muhammad) dengan kebenaran; sebagai pembawa berita
gembira dan pemberi peringatan... 120.Orang-orang Yahudi dan
Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama
mereka. Katakanlah: “Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk
(yang benar)”.

115.
Apakah percaya kepada Yesus Kristus sebagai
penyelamat merupakan satu-satunya cara agar dosa
manusia diampuni dan memperoleh hidup kekal?
Al-Kitab Iya Nih / Tidak Al-Qur’an
Yohanes 11:25.....Jawab Yesus:"Akulah kebangkitan dan
hidup; barangsiapa percaya kepada-Ku, ia akan hidup walaupun
ia sudah mati,
Yohanes 17:3.....Inilah hidup yang kekal itu, yaitu
bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar,
dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus.

f

------------------------------------------------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 (yang
ada) di antara mereka... 20.Jika mereka masuk Islam,
sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka
berpaling, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan (ayatayat Allah)

116.
Apakah pembabtisan dengan air masih diwajibkan
bagi umat sekarang ini?
Al-Kitab Iya Nih / Tidak Al-Qur’an
Matius 28:19-20.....19.Karena itu pergilah, jadikanlah
semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa
dan Anak dan Roh Kudus, 20.dan ajarlah mereka melakukan
segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan
ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada
akhir zaman."
Markus 16:16.....Siapa yang... dibaptis akan
diselamatkan,
Kisah Rasul-rasul 2:38.....Jawab Petrus kepada mereka:
"Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu
dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu,
maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus.
Kisah Rasul-rasul 22:16.....Dan sekarang, mengapa
engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis
dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan!

------------------------------------------------Catatan: Tidak ada ayat Alquran tentang
pembabtisan dengan air.

117.
Apakah sunat masih diwajibkan bagi umat laki-laki
sekarang ini?
Al-Kitab Tidak / Iya Nih Al-Qur’an
Kisah Para Rasul 15:5-11.....mengapa kamu... meletakkan
pada tengkuk... suatu kuk?

1 Korintus 7:18 & 20.....18.Kalau

seorang dipanggil dalam
keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda
sunat itu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak
bersunat, janganlah ia mau bersunat. 20.Baiklah tiap-tiap orang
tinggal dalam keadaan, seperti waktu ia dipanggil Allah.
Galatia 5:2.....aku, Paulus, berkata kepadamu: jikalau kamu
menyunatkan dirimu, Kristus tidak memberimu keuntungan apapun.
Galatia 5:6.....Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam
Kristus Yesus hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai
sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih.

f

------------------------------------------------Nahl 16:123.....Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad):
“Ikutilah agama Ibrahim...

Catatan: Dalam Islam, sunat merupakan bagian dari agama
Abraham, oleh sebab itu, sunat dianggap terikat bagi
umat Muslim. Ini bisa dilihat dalam Hadits: Bukhari
1252, Fatih al-Bari 6:388; and Muslim 4:2370.

118.
Apakah ada ayat yang memerintahkan orang untuk
menjadi "suci" dan "kudus" untuk masuk ke Surga?
Al-Kitab Iya Nih / Tidak Al-Qur’an
Imamat 11:44.....Sebab Akulah TUHAN, Allahmu, maka haruslah
kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus, sebab Aku ini
kudus...
1 Korintus 3:16-17.....16.kamu adalah bait Allah...
17.bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu.
Ibrani 12:14..... Berusahalah hidup damai dengan semua orang
dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorangpun
akan melihat Tuhan.
1 Petrus 1:15-16.....15.tetapi hendaklah kamu menjadi
kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang
telah memanggil kamu, 16.sebab ada tertulis: Kuduslah kamu, sebab
Aku kudus.
Wahyu 22:11..... barangsiapa yang kudus, biarlah ia terus
menguduskan dirinya!"

------------------------------------------------Catatan: Tidak ada ayat dalam Alquran yang memerintahkan
seseorang untuk menjadi suci atau menyatakan seseorang
bisa menjadi suci.

119.
Apakah seseorang bisa memilih untuk menjadi anak
Tuhan melalui keinginan dan kemauan mereka
sendiri?
Al-Kitab Iya Nih / Tidak Al-Qur’an
Yohanes 1:12..... Tetapi semua orang yang menerima-Nya
diberi-Nya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah
Roma 8:14 & 16.....14.Semua orang, yang dipimpin Roh Allah,
adalah anak Allah. 16.Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh
kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah.
Galatia 3:26.....Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah
karena iman di dalam Yesus Kristus.
Ibrani 12:5..... nasihat... seperti kepada anak-anak: "Hai
anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan...

f

------------------------------------------------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 dosadosamu?”... kamu adalah manusia(biasa) diantara orang-orang yang
diciptakan-Nya.

120.
Apakah nasib seseorang benar-benar ditentukan
atau ditakdirkan oleh Tuhan? (Kader atau Kısmet)
Al-Kitab Tidak / Iya Nih Al-Qur’an
Ulangan 11:26-27.....26.Lihatlah, aku memperhadapkan
kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk: 27.berkat, apabila kamu
mendengarkan perintah
Ulangan 30:19.....kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan
kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan
Yosua 24:15..... pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu
akan beribadah... Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan
beribadah kepada TUHAN!"

------------------------------------------------Tevbe 9:51.....tidak akan menimpa kami melainkan apa yang
telah ditetapkan Allah
Kasas 28:68.....Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka.
Ahzab 33:38.....ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang
pasti berlaku,

Catatan: Kristen Armenia mengatakan “Tidak”, tapi
Calvinis mengatakan “Ya”.

121.
Apakah Tuhan menggunakan timbangan keadilan untuk
mengukur kebaikan dan keburukan seseorang untuk
menentukan apakah mereka akan masuk surga atau
neraka? (Terazi)
Al-Kitab Tidak / Iya Nih Al-Qur’an
Efesus 2:8-9.....8.Sebab karena kasih karunia kamu
diselamatkan oleh iman; itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian
Allah, 9.itu bukan hasil pekerjaanmu: jangan ada orang yang
memegahkan diri.
Titus 3:4-5..... 4.Tetapi ketika nyata kemurahan Allah,
Juruselamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, 5.Dia telah
menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita
lakukan, tetapi karena rahmat-Nya

f

------------------------------------------------A’raf 7:8-9.....8.barangsiapa berat timbangan kebaikannya,
maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. 9. Dan siapa yang
ringan timbangan kebaikannya, maka itulah orang-orang yang
merugikan dirinya sendiri,
Mü’minun 23:102-103.....102.Barangsiapa yang berat
timbangan (kebaikan)nya, maka mereka itulah orang-orang yang
dapat keberuntungan. 103.Dan barangsiapa yang ringan
timbangannya, itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri,
mereka kekal di dalam neraka Jahannam.

122.
Agar dapat masuk ke dalam kerajaan Tuhan, apakah
seseorang harus mengalami “pemulihan rohani” atau
“terlahir kembali”
Al-Kitab Iya Nih / Tidak Al-Qur’an
Yohanes 1:12-13.....12.Tetapi semua orang yang menerima-Nya
diberi-Nya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka
yang percaya dalam nama-Nya; 13.orang-orang yang diperanakkan
bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh
keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah.
Yohanes 3:3......Yesus menjawab... jika seorang tidak
dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat Kerajaan Allah."
2 Korintus 5:17.....Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus,
ia adalah ciptaan baru. yang lama sudah berlalu, sesungguhnya,
yang baru sudah datang
1 Petrus 1:23.....kamu telah dilahirkan kembali bukan dari
benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman
Allah, yang hidup dan yang kekal.

------------------------------------------------Catatan: Alquran tidak menyebutkan perlunya
pemulihan rohani atau “terlair kembali”.

123.
Apakah Tuhan menjanjikan kehidupan yang kekal
kepada semua umat yang setia kepada Kristus?
Al-Kitab Iya Nih / Iya Nih Al-Qur’an
Yohanes 3:36..... Barangsiapa percaya kepada Anak, ia beroleh
hidup yang kekal Yohanes 5:24.....barangsiapa mendengar
perkataan-Ku dan percaya kepada Dia yang mengutus Aku, ia
mempunyai hidup yang kekal

------------------------------------------------f
Al-i İmran 3:55 & 113-115.....55.Allah berfirman: “Hai
Isa, sesungguhnya Aku akan... menjadikan orang-orang yang
mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari
kiamat... 113.di antara Ahli Kitab itu ada golongan yang berlaku
lurus... 114.mereka itu termasuk orang-orang yang saleh.115. Dan
apa saja kebajikan yang mereka kerjakan, maka... tidak dihalangi
(menenerima pahala)nya;
Maide 5:47 & 69.....47.orang-orang pengikut Injil...
menurut apa yang diturunkan Allah didalamnya. 69.orang-orang
Nasrani, siapa saja (diantara mereka) yang benar-benar saleh,
maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka

Peristiwa Yang Akan Datang
124.
Apakah kata “nabi” dan “nubuat” digunakan untuk
mereferensikan seseorang, yang karena karunia
Tuhan, dapat melihat masa depan? (Nabi)
Al-Kitab Iya Nih / Tidak Al-Qur’an
1 Samuel 9:9..... Dahulu di antara orang Israel, apabila
seseorang pergi menanyakan petunjuk Allah, ia berkata begini:
"Mari kita pergi kepada pelihat," sebab nabi yang sekarang ini
disebutkan dahulu pelihat. -Wahyu 19:10.....Karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat."

------------------------------------------------A’raf 7:158 & 188..... 158.maka berimanlah kamu kepada
Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi... 188. Aku tidak lain
hanyalah pemberi peringatan, dan pembawa berita gembira bagi
orang-orang yang beriman”.
Ahkaf 46:9..... Katakanlah: “Aku bukanlah rasul yang pertama
di antara rasul-rasul... aku tidak lain hanyalah seorang pemberi
peringatan yang menjelaskan”.

125.
Apakah ada informasi detail mengenai peristiwa di
masa depan saat dunia kiamat? (Eskatologi/ Gayb
Haber)
Al-Kitab Iya Nih / Tidak Al-Qur’an
Matius 24:3, 14 & 25.....3."Katakanlah kepada kami,
bilamanakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatangan-Mu dan
tanda kesudahan dunia?" 14.Dan Injil Kerajaan ini akan
diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa,
sesudah itu barulah tiba kesudahannya." 25.Camkanlah, Aku sudah
mengatakannya terlebih dahulu kepadamu.
Wahyu 1:1.....Inilah wahyu Yesus Kristus, yang dikaruniakan
Allah kepada-Nya, supaya ditunjukkan-Nya kepada hamba-hamba-Nya
apa yang harus segera terjadi.

f

------------------------------------------------En’am 6:50.....Katakanlah: Aku tidak mengatakan kepadamu,
bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan tidak (pula) aku
mengetahui yang ghaib dan tidak (pula) aku mengatakan kepadamu
bahwa aku seorang malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang
diwahyukan kepadaku.

126.
Apakah ada ayat yang memprediksikan kedatangan
setan penguasa dunia pada hari kiamat? (AntiKristus/ Mehdi)
Al-Kitab Iya Nih / Tidak Al-Qur’an
Matius 24:21-25.....23. jangan kamu percaya. 24.Sebab
Mesias-mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul
2 Tesalonika 2:7-9.....8.pada waktu itulah si pendurhaka
baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya
dengan nafas mulut-Nya... 9.Kedatangan si pendurhaka itu adalah
pekerjaan Iblis,
1 Yohanes 2:18..... Anak-anakku, waktu ini adalah waktu
yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang
antikristus akan datang, sekarang telah bangkit banyak
antikristus. Itulah tandanya, bahwa waktu ini benar-benar adalah
waktu yang terakhir.
Wahyu 6:1-2.....2.Dan aku melihat: sesungguhnya, ada seekor
kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah
dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai
pemenang untuk merebut kemenangan.

------------------------------------------------Catatan: Alquran tidak menyebutkan kedatangan
Anti-Kristus ataupun Mehdi.

127.
Apakah akan ada “Hari Penghakiman” dimana Tuhan
mengangkat setiap orang dari kematian dan
menghakimi mereka masuk surga atau neraka?
(Ahiret Günü)
Al-Kitab Iya Nih / Iya Nih Al-Qur’an
Ibrani 9:27.....Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk
mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi,
2 Petrus 2:9.....bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang
saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk
disiksa pada hari penghakiman,
Wahyu 20:11-15.....12.Dan orang-orang mati dihakimi...
15.Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di
dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api
itu.

f

------------------------------------------------Bakara 2:113.....Maka Allah akan mengadili diantara mereka
pada hari Kiamat, tentang apa-apa yang mereka berselisih padanya.
Al-i İmran 3:185..... Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan
mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan
pahalamu.

128.
Apakah setiap orang akan menderita dalam neraka?
Al-Kitab Tidak / Iya Nih Al-Qur’an
Yohanes 5:24..... barangsiapa mendengar perkataan-Ku dan
percaya kepada Dia yang mengutus Aku, ia mempunyai hidup yang
kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam
maut ke dalam hidup.
Roma 8:1.....Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi
mereka yang ada di dalam Kristus Yesus.
1 Tesalonika 5:9.....Allah tidak menetapkan kita untuk
ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus
Kristus, Tuhan kita,

------------------------------------------------Al-i İmran 3:185..... Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan
dimasukkan ke dalam surga...
Meryem 19:70-72.....70.Kami sungguh lebih mengetahui orangorang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. 71. Dan tidak
ada seorangpun dari padamu, melainkan mendatangi neraka itu. Hal
itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan.
72. Kemudian Kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa
dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam
keadaan berlutut.

129.
Jika seseorang masuk neraka, adakah kemungkinan
untuk keluar dan masuk surga?
Al-Kitab Tidak / Iya Nih Al-Qur’an
Matius 25:41 & 46..... 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. 46.Dan mereka
ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal...
Lukas 16:25-26.....25.Abraham berkata... Sekarang ia
mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. 26.di antara kami
dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka
yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang
dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang.

f

------------------------------------------------En’am 6:128..... 128. Allah berfirman: “Neraka itulah tempat
diam kamu, sedang kamu kekal di dalamnya, kecuali kalau Allah
menghendaki (yang lain)”.
Hud 11:106-107.....106.Adapun orang-orang yang celaka, maka
(tempatnya) di dalam neraka... 107.mereka kekal di dalamnya...
kecuali jika Tuhanmu menghendaki (yang lain).

130.
Apakah kebangkitan badan berarti secara fisik:
daging, tulang, darah?
Al-Kitab Tidak / Iya Nih Al-Qur’an
1 Korintus 15:35-50.....35."Bagaimanakah orang mati
dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang
kembali?" 44.Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang
dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka
ada pula tubuh rohaniah. 50.daging dan darah tidak mendapat
bagian dalam Kerajaan Allah...

------------------------------------------------Bakara 2:25 & 259..... 25.untuk mereka di dalamnya ada
isteri-isteri yang suci dan mereka kekal di dalamnya. 259.
kemudian Kami menyusunnya kembali, kemudian Kami membalutnya
dengan daging”.
Zuhruf 43:70..... Masuklah kamu ke dalam surga, kamu
danisteri-isteri kamu digembirakan”.
Vakia 56:35-38.....35.Sesungguhnya Kami menciptakan mereka
(bidadari-bidadari) dengan langsung 36.dan Kami jadikan mereka
gadis-gadis perawan 37.penuh cinta lagi sebaya umurnya.
Nebe 78:33.....dan gadis-gadis remaja yang sebaya,

131.
Adakah hubungan seksual dan pernikahan di dalam
surga? (Houris)
Al-Kitab Tidak / Iya Nih Al-Qur’an
Matius 22:28-33.....28.ada hari kebangkitan, perempuan itu
menjadi istri siapa... Sebab mereka semua telah beristerikan
dia." 29.Yesus menjawab mereka: "Kamu sesat, sebab kamu tidak
mengerti Kitab Suci maupun kuasa Allah! 30.Karena pada waktu
kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan melainkan
hidup seperti malaikat di sorga.
1 Korintus 15:50.....daging dan darah tidak mendapat
bagian dalam Kerajaan Allah dan bahwa yang binasa tidak mendapat
bagian dalam apa yang tidak binasa.

f

------------------------------------------------Tur 52:20..... Kami kawinkan mereka dengan bidadari-bidadari
yang cantik bermata jeli.

Rahman 55:55-56, 70-72.....55.Maka

nikmat Tuhan kamu
yang manakah yang kamu dustakan? 56.Di dalam surga itu ada
bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya, tidak
pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka (penghuni-penghuni
surga yang menjadi suami mereka), dan tidak pula oleh jin. 70.Di
dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik lagi cantikcantik. 72.(Bidadari-bidadari) yang jelita, putih bersih,
dipingit dalam rumah.

132.
Apakah Gereja universal dianggap sebagai
“Mempelai Perempuan Kristus”?
Al-Kitab Iya Nih / Tidak Al-Qur’an
Efesus 5:23, 25, & 32.....23.Kristus adalah kepala
jemaat... 25.Hai suami, kasihilah isterimu sebagaimana Kristus
telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri-Nya baginya 32.
Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan
Kristus dan jemaat.
Wahyu 19:7.....Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai,
dan memuliakan Dia! Karena hari perkawinan Anak Domba telah tiba,
dan pengantin-Nya telah siap sedia

Wahyu 21:9....."Marilah

ke sini, aku akan menunjukkan
kepadamu pengantin perempuan, mempelai Anak Domba
Wahyu 22:17..... Roh dan pengantin perempuan itu berkata,
"Marilah!" Biarlah orang yang mendengar ini berkata, “Marilah!”
Biarlah orang yang haus datang; biarlah orang yang bersedia
mengambil air kehidupan secara cuma-cuma.

------------------------------------------------Catatan: Alquran hanya menyebut gereja sekali dan
tidak menyebut “Mempelai Perempuan Kristus”: AlHajj 22:40

Masalah Kehidupan
133.
Apakah Tuhan ingin agar umat sekarang untuk hidup
berdasarkan hukum? (Syariah)
Al-Kitab Tidak / Iya Nih Al-Qur’an
Roma 6:14.....Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa,
karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah
kasih karunia.
Roma 10:4.....Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat,
sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya.
Galatia 3:11 & 25..... 11.Dan bahwa tidak ada orang yang
dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah
jelas, karena: "Orang yang benar akan hidup oleh iman." 25.
Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi
di bawah pengawasan penuntun.

f

------------------------------------------------Maide 5:48.....Kami berikan aturan dan jalan yang terang.
Jathiyah 45:18.....Kemudian Kami jadikan kamu berada di
atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka
ikutilah syariat itu

134.
Apakah meminum anggur dilarang?
Al-Kitab Tidak / Iya Nih Al-Qur’an
Lukas 7:34-35.....34.Kemudian Anak Manusia datang,

Ia makan
dan minum, dan kamu berkata: Lihatlah, Ia seorang pelahap dan
peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. 35.Tetapi
hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya."
Yohanes 2:1-11.....Mereka kehabisan anggur." Yesus ...
"Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." ... yang telah
menjadi anggur itu
1 Timotius 5:23.....Janganlah lagi minum air saja,
melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu
terganggu dan tubuhmu sering lemah.

------------------------------------------------Bakara 2:219..... Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan
judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar...
Maide 5:90-91.....90.Hai orang-orang yang beriman,
sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk)
berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan
syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat
keberuntungan. 91.maka berhentilah kamu (dari mengerjakan
pekerjaan itu).

135.
Apakah memakan babi dilarang?
Al-Kitab Tidak / Iya Nih Al-Qur’an
Kisah Para Rasul 10:13-15.....13."Bangunlah,

hai
Petrus, sembelihlah dan makanlah!" 14. Tetapi Petrus menjawab:
"Tidak, Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang
haram dan yang tidak tahir." 15.kedua kalinya suara berkata
kepadanya: "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh
engkau nyatakan haram."
1 Korintus 10:25.....Kamu boleh makan segala sesuatu yang
dijual di pasar daging, tanpa mengadakan pemeriksaan karena
keberatan-keberatan hati nurani.
Kolose 2:16.....Karena itu janganlah kamu biarkan orang
menghukum kamu mengenai makanan dan minuman

f

------------------------------------------------Maide 5:3.....Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah,
daging babi...

En’am 6:145.....Katakanlah:

...sesuatu yang diharamkan bagi
orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai,
atau darah yang mengalir atau daging babi — karena sesungguhnya
semua itu kotor —

136.
Apakah Tuhan berharap agar umat berpuasa?
Al-Kitab Iya Nih / Iya Nih Al-Qur’an
Yoel 2:12....."Tetapi sekarang juga," demikianlah firman
TUHAN, "berbaliklah kepada-Ku dengan segenap hatimu, dengan
berpuasa, dengan menangis dan dengan mengaduh."
Matius 6:17-18.....17.Tetapi apabila engkau berpuasa,
minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu,
Markus 2:20..... Tetapi waktunya akan datang mempelai itu
diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa.
1 Korintus 7:5.....supaya kamu mendapat kesempatan untuk
berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama,

------------------------------------------------Bakara 2:183 & 185.....183.Hai orang-orang yang beriman,
diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orangorang sebelum kamu... 185.bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya
diturunkan (permulaan) Al Quran... barangsiapa di antara kamu
hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah
ia berpuasa
Ahzab 33:35.....laki-laki dan perempuan yang tetap dalam
ketaatannya, laki-laki... laki-laki dan perempuan yang
berpuasa... Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan
pahala yang besar.

137.
Apakah Tuhan lebih menyukai doa dan puasa yang
dilakukan secara terbuka dan disaksikan orang
lain?
Al-Kitab Tidak / Iya Nih Al-Qur’an
Matius 6:5-8.....6.Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke
dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang
ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang
tersembunyi akan membalasnya kepadamu.
Matius 6:16-18.....16."Dan apabila kamu berpuasa...
18.supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa,
melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka
Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu."

f

------------------------------------------------Nisa 4:103.....Maka apabila kamu telah menyelesaikan
shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan
di waktu berbaring.
Jumah 62:9.....Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk
menunaikan shalat Jum’at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat
Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik
bagimu jika kamu mengetahui.

138.
Apakah Tuhan menghendaki orang untuk berpuasa
siang hari dan berbuka di malam hari selama
sebulan setiap tahun? (Ramadan)
Al-Kitab Tidak / Iya Nih Al-Qur’an
Yesaya 58:3..... Mengapa kami berpuasa dan Engkau tidak
"

memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan Engkau
tidak mengindahkannya juga?" Sesungguhnya, pada hari puasamu
engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak
semua buruhmu.
Matius 6:16-18.....16."Dan apabila kamu berpuasa...
18.supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa,
melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi.

------------------------------------------------Bakara 2:183-185.....183.Hai orang-orang yang beriman,
diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orangorang sebelum kamu... 185.bulan Ramadhan... barangsiapa di antara
kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka
hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau
dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya
berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari
yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak
menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan
bilangannya...

139.
Apakah Tuhan mengharapkan umat untuk berzakat dan
beramal? (Zakat)
Al-Kitab Iya Nih / Iya Nih Al-Qur’an
Maleakhi 3:8-10....."Dapatkah manusia merampok Allah?
Namun, kamu sudah merampok-Ku! Akan tetapi, kamu bertanya,
'Bagaimana kami telah merampok Engkau?' Dalam hal persepuluhan
dan persembahan.
Matius 6:3.....Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah
diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu.
Matius 19:21-23.....21.pergilah, juallah segala milikmu dan
berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan
beroleh harta di sorga, kemudian datanglah ke mari dan ikutlah
Aku."
Lukas 11:41.....berikanlah isinya sebagai sedekah

f

------------------------------------------------Bakara 2:177..... mendirikan shalat, dan menunaikan zakat;
Tevbe 9:103-104.....103.Ambillah zakat dari sebagian harta
mereka... 104.Allah... menerima zakat dan bahwasanya Allah Maha
Penerima taubat lagi Maha Penyayang?
Mu’minun 23:1 & 4..... 1.Sesungguhnya beruntunglah orangorang yang beriman, 4.dan orang-orang yang menunaikan zakat,

140.
Apakah Tuhan mendengarkan doa yang dipanjatkan
berulang-ulang kali sebanyak 5 kali setiap hari?
(Salat)
Al-Kitab Tidak / Iya Nih Al-Qur’an
Matius 6:7.....Lagipula dalam doamu itu janganlah kamu
bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah.
Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan
dikabulkan.
Yohanes 4:24..... Allah itu Roh dan barangsiapa menyembah
Dia, harus menyembah-Nya dalam roh dan kebenaran."

------------------------------------------------Bakara 2:45....Jadikanlah sabar dan shalat sebagai
penolongmu.

Hud 11:114.....Dan

dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi
siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada
malam.
İsra 17:78.....Dirikanlah shalat dari sesudah matahari
tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat)
subuh. Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat).

141.
Apakah Tuhan mengharapkan umat berziarah ke
tempat suci setidaknya sekali dalam seumur hidup?
(Haji)
Al-Kitab Tidak / Iya Nih Al-Qur’an
Matius 24:24-26.....26.Jadi, apabila orang berkata
kepadamu: Lihat, Ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke
situ;
Yohanes 4:19-24.....21.Kata Yesus kepadanya: "Percayalah
kepada-Ku, hai perempuan, saatnya akan tiba, bahwa kamu akan
menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem.
24. Allah itu Roh dan barangsiapa menyembah Dia, harus menyembahNya dalam roh dan kebenaran."

f

------------------------------------------------Bakara 2:196..... Dan sempurnakanlah ibadah haji dan ‘umrah
karena Allah.

Al-i İmran 3:97.....mengerjakan

haji adalah kewajiban
manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup
mengadakan perjalanan ke Baitullah.

142.
Apakah Tuhan masih menginginkan hewan kurban
sekali dalam setahun? (Kurban)
Al-Kitab Tidak / Iya Nih Al-Qur’an
Psalm 51:16-17.....16.Sebab Engkau tidak berkenan kepada
korban sembelihan; sekiranya kupersembahkan korban bakaran,
Engkau tidak menyukainya. 17.Korban sembelihan kepada Allah ialah
jiwa yang hancur; hati yang patah dan remuk tidak akan Kaupandang
hina, ya Allah.
Ibrani 9:11-12 & 25-28.....11. Tetapi Kristus...
12.telah masuk satu kali untuk selama-lamanya... dengan membawa
darah-Nya sendiri. Dan dengan itu Ia telah mendapat kelepasan
yang kekal. 25.Dan Ia bukan masuk untuk berulang-ulang
mempersembahkan diri-Nya... 26.Tetapi sekarang Ia hanya satu kali
saja menyatakan diri-Nya, pada zaman akhir untuk menghapuskan
dosa oleh korban-Nya. 28.demikian pula Kristus hanya satu kali
saja mengorbankan diri-Nya untuk menanggung dosa banyak orang.

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

Bakara 2:196.....

Jika ada di antaramu yang sakit atau ada
gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya
berfid-yah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban.
Hajj 22:28 & 34.....28.menyebut nama Allah pada hari yang
telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada
mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian
daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orangorang yang sengsara dan fakir. 34.Dan bagi tiap-tiap umat telah
Kami syariatkan penyembelihan (kurban),

143.
Jika seorang Muslim ingin bertanya tentang
sesuatu dalam Alkitab, apakah mereka boleh
bertanya kepada orang Kristen atau Yahudi?
Al-Kitab Iya Nih / Iya Nih Al-Qur’an
1 Petrus 3:15.....Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam
hatimu sebagai Tuhan ! Dan siap sedialah pada segala waktu untuk
memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta
pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada
padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat,

f

------------------------------------------------Yunus 10:94..... Maka jika kamu (Muhammad) berada dalam
keragu-raguan tentang apa yang Kami turunkan kepadamu, maka
tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu.
Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, sebab
itu janganlah sekali-kali kamu temasuk orang-orang yang ragu-ragu
Nahl 16:43.....Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu... Kami
beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang
mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui,

144.
Jika seseorang keberatan mengenai sesuatu dalam
Alkitab, bolehkan dia menghindari menanyakan hal
tersebut jika dia kemungkinan tidak menyukai
jawabannya?
Al-Kitab Tidak / Iya Nih Al-Qur’an
Kisah Para Rasul 17:11..... di

kota itu lebih baik hatinya
dari pada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka
menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari
mereka menyelidiki Kitab Suci untuk mengetahui, apakah semuanya
itu benar demikian.
1 Yohanes 4:1.....Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah
percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka
berasal dari Allah; sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah
muncul dan pergi ke seluruh dunia.

------------------------------------------------Bakara 2:108.....Apakah kamu menghendaki untuk meminta
kepada Rasul kamu seperti Bani Israil meminta kepada Musa pada
jaman dahulu? Dan barangsiapa yang menukar iman dengan kekafiran,
maka sungguh orang itu telah sesat dari jalan yang lurus.
Maide 5:101..... Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu
akan menyusahkan kamu dan jika kamu menanyakan di waktu Al Quran
itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu
Enbiya 21:7..... Kami tiada mengutus rasul rasul sebelum kamu
(Muhammad), melainkan beberapa orang-laki-laki yang Kami beri
wahyu kepada mereka, maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang
yang berilmu, jika kamu tiada mengetahui.

145.
Terlepas dari Wahyu Ilahi, apakah ucapan dan
interpretasi seseorang dianggap terpercaya dan
diperlukan untuk memahami Kitab Suci dengan benar?
(Hadits)
Al-Kitab Tidak / Iya Nih Al-Qur’an
Yeremia 17:5..... Beginilah firman TUHAN: "Terkutuklah

orang
yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan
yang hatinya menjauh dari pada TUHAN!

f

Roma 3:4.....Sekali-kali

tidak! Sebaliknya: Allah adalah benar,
dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis: "Supaya Engkau
ternyata benar dalam segala firman-Mu, dan menang, jika Engkau
dihakimi.”

------------------------------------------------Nejm 52:33.....mereka mengatakan: “Dia (Muhammad) membuatbuatnya”.

Catatan: Dalam Islam, para pengumpul Hadits yang paling
tepercaya dan sering digunakan termasuk Ibn Ishaq (w. 768 M);
Abu Dawud (meninggal 775 M); Ibn Hisham (w. 833 M); Muhammad
al-Bukhari (meninggal 870 M); Sahih Muslim (w.875 M); İbn Maje
(w. 886 M); al-Tirmidzi (w. 892 M); Abu Ja’far Thabari (w. 923
M); Tak satu pun dari mereka hidup selama atau bahkan dekat
dengan zaman Muhammad (570-632 M). Dari 600.000 hadits Bukhari
yang dikumpulkan selama 16 tahun, ia hanya menyimpan 7.397
yang asli (sahih). Dia membuang lebih dari 99% yang
dikumpulkannya dari Muslim religius karena dianggap berlebihan
atau tidak benar.

146.
Apakah Tuhan mengharapkan umat beribadah bersama dan
menyebarkan agama secara aktif?
Al-Kitab Iya Nih / Iya Nih Al-Qur’an
Matius 28:19..... pergilah, jadikanlah semua bangsa

murid-Ku dan

baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus,

2 Korintus 5:20.....Jadi

kami ini adalah utusan-utusan
Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami;

1 Petrus 3:15.....Dan

siap sedialah pada segala waktu untuk
memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta
pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada
padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat,

------------------------------------------------Tevbe 9:33.....Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya (dengan
membawa) petunjuk (Al-Quran) dan agama yang benar untuk
dimenangkan-Nya atas segala agama,
Nahl 16:125..... Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu
dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan
cara yang baik.

147.
Apakah Tuhan ingin umat terpecah ke dalam beragam
sekte, dominasi, dan grup?
Al-Kitab Tidak / Tidak Al-Qur’an
1 Korintus 1:10-13.....10. Tetapi aku menasihatkan kamu,
saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu
seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi
sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir.
1 Korintus 3:3-4.....3. Karena kamu masih manusia duniawi.
Sebab, jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan bukankah
hal itu menunjukkan, bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu
hidup secara manusiawi? 4. Karena jika yang seorang berkata: "Aku
dari golongan Paulus," dan yang lain berkata: "Aku dari golongan
Apolos," bukankah hal itu menunjukkan, bahwa kamu manusia duniawi
yang bukan rohani?

f

------------------------------------------------Al-i İmran 3:103..... Dan berpeganglah kamu semuanya kepada
tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai,
En’am 6:159..... Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah
agama-Nya dan mereka menjadi bergolongan, tidak ada sedikitpun
tanggung jawabmu kepada mereka. Sesungguhnya urusan mereka
hanyalah terserah kepada Allah, kemudian Allah akan
memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat.

148.
Adakah ayat kitab suci yang menganjurkan manusia
untuk menikmati hidup di dunia?
Al-Kitab Iya Nih / Tidak Al-Qur’an
Mazmur 5:11.....Tetapi semua orang yang berlindung pada-Mu
akan bersukacita, mereka akan bersorak-sorai... akan bersukaria
orang-orang yang mengasihi nama-Mu.
Filipi 4:4.....Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan! Sekali
lagi kukatakan: Bersukacitalah!

------------------------------------------------Zuhruf 43:70..... Masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan
isteri-isteri kamu digembirakan”.
İnsan 76:11..... Maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan
hari itu, dan memberikan kepada mereka kejernihan (wajah) dan
kegembiraan hati.

Catatan: Satu-satunya ayat Alquran tentang
kenikmatan ialah yang mengacu kepada kenikmatan
akhirat.

149.
Adakah contoh dalam kitab suci dimana Tuhan
menyembuhkan manusia?
Al-Kitab Iya Nih / Tidak Al-Qur’an
Keluaran 15:26.....Aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau."
Mazmur 103:2-3.....2. Pujilah TUHAN, hai jiwaku, dan
janganlah lupakan segala kebaikan-Nya! 3. Dia yang mengampuni
segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu,
Matius 4:23.....Yesuspun berkeliling di seluruh Galilea; Ia
mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan
Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara
bangsa itu.
Kisah Para Rasul 5:15-16.....15.bahkan mereka membawa
orang-orang sakit ke luar, ke jalan raya, dan membaringkannya di
atas balai-balai dan tilam... 16.Dan mereka semua disembuhkan.
1 Korintus 12:28 & 30.....28.Selanjutnya mereka yang
mendapat karunia... untuk menyembuhkan... 30.atau untuk
menyembuhkan...?

f

------------------------------------------------Catatan: Ada 26 penyembuhan oleh Yesus sendiri
yang tercatat dalam Perjanjian Baru, namun tidak
ada penyembuhan tercatat dalam Alquran selama
Muhammad hidup.

150.
Adakah ayat dimana Tuhan menganjurkan umat untuk
memainkan musik, menari dan menyanyi dalam
beribadah?
Al-Kitab Iya Nih / Tidak Al-Qur’an
Ulangan 31:19.....tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah
kepada orang Israel, letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya
nyanyian ini menjadi saksi bagi-Ku terhadap orang Israel
Mazmur 100:1-2.....1.Bersorak-soraklah bagi TUHAN...
2.Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai!
Efesus 5:18-19.....18.hendaklah kamu penuh dengan Roh,
19.dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur,
kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah
bagi Tuhan dengan segenap hati.
Kolose 3:16..... mengajar dan menegur seorang akan yang lain
dan sambil menyanyikan mazmur, dan puji-pujian dan nyanyian
rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu

------------------------------------------------Catatan: Dalam Alkitab lebih dari 450 ayat
menganjurkan musik, tarian dan nyanyian, namun
tidak dalam Alquran

151.
Menurut kehendak Tuhan, apakah pria berhak
memiliki lebih dari satu istri pada waktu
bersamaan?
Al-Kitab Tidak / Iya Nih Al-Qur’an
Ulangan 17:17.....Juga janganlah ia mempunyai banyak
isteri, supaya hatinya jangan menyimpang;
1 Korintus 7:2.....baiklah setiap laki-laki mempunyai
isterinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya
sendiri.

f

------------------------------------------------Nisa 4:3-5 & 24....3.Dan jika kamu takut tidak akan dapat
berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana
kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu
senangi: dua, tiga atau empat... 24.dan (diharamkan juga kamu
mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu
miliki
Ahzab 33:21, 32-33, 38 & 50.....21.Sesungguhnya telah
ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu...
32. Hai isteri-isteri Nabi... 38. Tidak ada suatu keberatanpun
atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya.
50....perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau
Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk
semua orang mukmin.

152.
Mungkinkan seseorang memperlakukan istri-istrinya
secara adil secara bersamaan?
Al-Kitab Tidak / Tidak Al-Qur’an
Ulangan 21:15....."Apabila seorang mempunyai dua orang
isteri, yang seorang dicintai dan yang lain tidak dicintainya...
Nehemia 13:26-27.....26.Bukankah Salomo, raja Israel,
telah berbuat dosa karena hal semacam itu?... namun diapun
terbawa ke dalam dosa oleh perempuan-perempuan asing itu.

------------------------------------------------Nisa 4:3.....Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku
adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu
mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu
senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak
akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau
budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih
dekat kepada tidak berbuat aniaya.
Nisa 4:129.....Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku
adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin
berbuat demikian,

153.
Apakah kawin kontrak diperbolehkan? (Mut’ah/
Hukum Keinginan)
Al-Kitab Tidak / Iya Nih Al-Qur’an
Maleakhi 2:16..... 'Sebab Aku membenci perceraian,' TUHAN,
Allah Israel, berfirman... Oleh sebab itu, peliharalah rohmu dan
jangan berkhianat!"
1 Korintus 7:10-13.....10.Kepada orang-orang yang telah
kawin aku--tidak, bukan aku, tetapi Tuhan--perintahkan, supaya
seorang isteri tidak boleh menceraikan suaminya. 11.ia harus
tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan
seorang suami tidak boleh menceraikan isterinya. 12.janganlah
saudara itu menceraikan dia.

f

------------------------------------------------Nisa 4:24..... Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian
(yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan
untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati
(campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya
(dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa
bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya...
Maide 5:87.....Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu

154.
Dalam Kitab Suci, apakah para istri dipandang
sebagai objek seks, atau milik suami mereka?
Al-Kitab
Tidak / Iya Nih Al-Qur’an
1 Petrus 3:7..... Demikian juga kamu, hai suami-suami,
hiduplah bijaksana dengan isterimu, sebagai kaum yang lebih
lemah! Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih
karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang.
Efesus 5:25..... Hai suami, kasihilah isterimu sebagaimana
Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri-Nya
baginya

------------------------------------------------Baqara 2:223.....Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah
tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat
bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.
Al-i Imran 3:14.....Dijadikan indah pada (pandangan)
manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanitawanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda
pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang.

155.
Apakah seorang pria diperbolehkan membeli atau
menangkap seorang budak lalu berhubungan seks
dengan mereka?
Al-Kitab Tidak / Iya Nih Al-Qur’an
1 Korintus 7:23.....Kamu telah dibeli dan harganya telah
lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia.
1 Tesalonika 4:3-7.....3.Karena inilah kehendak Allah:
pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, 4.supaya
kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi isterimu
sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, 5.bukan
di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orangorang yang tidak mengenal Allah,

f

-----------------------------------------------Nisa 4:24.....dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita
yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki
Mü’minun 23:5-6.....5.dan orang-orang yang menjaga
kemaluannya, 6.kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak
yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada
tercela.
Ma’arij 70:22 & 29-30.....22.orang-orang yang mengerjakan
shalat, 29. Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, 30.
kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang
mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada
tercela.

156.
Apakah wanita diharuskan memakai jilbab di luar
rumah?
Al-Kitab Tidak / Iya Nih Al-Qur’an
1 Korintus 11:15..... tetapi bahwa adalah kehormatan bagi
perempuan, jika ia berambut panjang? Sebab rambut diberikan
kepada perempuan untuk menjadi penudung.
Galatia 5:1.....Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus
telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan
mau lagi dikenakan kuk perhambaan.
Kolose 2:16.....Karena itu janganlah kamu biarkan orang
menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari
raya, bulan baru ataupun hari Sabat;

------------------------------------------------Nur 24:30-31.....31.Katakanlah kepada wanita yang beriman...
hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah
menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka...
Ahzab 33:59..... Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu,
anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: “Hendaklah
mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka”. Yang
demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu
mereka tidak di ganggu.

157.
Apakah hak-hak wanita setara dengan pria?
Al-Kitab Iya Nih / Tidak Al-Qur’an
Ulangan 16:19.....janganlah memandang bulu
2 Tawarikh 19:7..... memihak ataupun menerima suap

tidak ada
pada TUHAN, Allah kita."
Roma 2:11.....Sebab Allah tidak memandang bulu.
Galatia 2:6 & 3:28.....2:6.sebab Allah tidak memandang
muka--bagaimanapun juga, 3:28.Dalam hal ini 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.
Yakobus 2:9..... Tetapi, jikalau kamu memandang muka, kamu
berbuat dosa... kamu melakukan pelanggaran.

f

------------------------------------------------Bakara 2:228 & 282.....228.Dan para wanita mempunyai hak
yang seimbang... Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan
kelebihan daripada isterinya ... 282. Dan persaksikanlah dengan
dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak
ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang
perempuan dari saksi-saksi ...
Nisa 4:3, 11 & 176.....3.maka kawinilah wanita-wanita
(lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. 11. bahagian
seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak
perempuan;

158.
Apakah pria diperbolehkan memukul istrinya?
Al-Kitab Tidak / Iya Nih Al-Qur’an
Efesus 5:25-29.....25.Hai suami, kasihilah isterimu

...
28.Demikian juga suami harus mengasihi isterinya sama seperti
tubuhnya sendiri: Siapa yang mengasihi isterinya mengasihi
dirinya sendiri. 29.Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya
sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus
terhadap jemaat,
Kolose 3:19.....Hai suami-suami, kasihilah isterimu dan
janganlah berlaku kasar terhadap dia.
1 Petrus 3:7..... Demikian juga kamu, hai suami-suami,
hiduplah bijaksana dengan isterimu, sebagai kaum yang lebih
lemah! Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih
karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang.

------------------------------------------------Nisa 4:34.....Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya,
maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur
mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu,
maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.
Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

159.
Apakah orang Kristen atau Muslim diperbolehkan
menikah dengan yang berbeda agama?
Al-Kitab Tidak / Iya Nih Al-Qur’an
Ulangan 7:3-4.....3.Janganlah juga engkau kawin-mengawin
dengan mereka...

1 Korintus 7:28 & 39.....28.kalau

seorang gadis kawin, ia
tidak berbuat dosa. 39. ia bebas untuk kawin dengan siapa saja
yang dikehendakinya, asal orang itu adalah seorang yang percaya.
2 Korintus 6:14 & 17.....14.Janganlah kamu merupakan
pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya.
Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan?
Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? 17.Sebab
itu: Keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu
dari mereka, firman Tuhan,

f

------------------------------------------------Maide 5:5.....Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baikbaik... (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan
diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang
menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab
sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan
maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula)
menjadikannya gundik-gundik.

160.
Jika seseorang diceraikan oleh pasangannya bukan
karena perzinahan, apakah mereka diperbolehkan
untuk menikah lagi?
Al-Kitab Tidak / Iya Nih Al-Qur’an
Matius 5:32..... Setiap orang yang menceraikan isterinya
kecuali karena zinah, ia menjadikan isterinya berzinah; dan siapa
yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zinah.
Matius 19:3-9.....9.Tetapi Aku berkata kepadamu:
Barangsiapa menceraikan isterinya, kecuali karena zinah, lalu
kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zinah."

------------------------------------------------Bakara 2:231.... Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu
mereka mendekati akhir iddahnya... ceraikanlah mereka dengan cara
yang ma’ruf (pula).
Tahrim 66:5..... boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti
kepadanya dengan isteri yang lebih baik daripada kamu... yang
janda dan yang perawan.

161.
Apakah umat Kristen ingin bertindak seperti
Kristus, dan orang Muslim bertindak seperti
Muhammad?
Al-Kitab Iya Nih / Iya Nih Al-Qur’an
Matius 10:24-25.....25.Cukuplah bagi seorang murid jika

ia
menjadi sama seperti gurunya
Lukas 6:40.....Seorang murid tidak lebih dari pada gurunya,
tetapi barangsiapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan
gurunya.
Yohanes 14:15 & 23-24.....15."Jikalau kamu mengasihi Aku,
kamu akan menuruti segala perintah-Ku. 23.Jawab Yesus: "Jika
seorang mengasihi Aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku
akan mengasihi dia 24.Barangsiapa tidak mengasihi Aku, ia tidak
menuruti firman-Ku;

f

------------------------------------------------Al-i İmran 3:31......Katakanlah: “Jika kamu (benar-benar)
mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan
mengampuni dosa-dosamu”.
Nisa 4:80.....Barangsiapa yang mentaati Rasul itu,
sesungguhnya ia telah mentaati Allah.
Ahzab 33:21.....Sesungguhnya telah ada pada (diri)
Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu
Zukhruf 43:63.....Isa berkata: “bertakwalah kepada Allah
dan taatlah (kepada)ku”.

Musuh dan Peperangan
162.
Dalam kitab suci, adakah dasar bahwa kepercayaan
tertentu harus untuk mendominasi agama lain?
Al-Kitab Tidak / Iya Nih Al-Qur’an
Lukas 17:20-21.....20."Kerajaan Allah datang tanpa tandatanda lahiriah, 21. juga orang tidak dapat mengatakan: Lihat, ia
ada di sini atau ia ada di sana! Sebab sesungguhnya Kerajaan
Allah ada di antara kamu."
Roma 14:17 & 22.....17.Sebab Kerajaan Allah bukanlah soal
makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan
sukacita oleh Roh Kudus. 22.Berpeganglah pada keyakinan yang
engkau miliki itu, bagi dirimu sendiri di hadapan Allah.

------------------------------------------------Tevbe 9:33..... Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya (dengan
membawa) petunjuk (Al-Quran) dan agama yang benar untuk
dimenangkan-Nya atas segala agama,
Saf 61:8-9.....8.Allah (justru) menyempurnakan cahaya-Nya,
walau orang-orang kafir membencinya”. 9.Dialah yang mengutus
Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar Dia
memenangkannya di atas segala agama-agama.

163.
Dalam urusan agama, apakah pemaksaan seharusnya
dikenakan saksi?
Al-Kitab Tidak / Tidak Al-Qur’an
2 Timotius 2:24-25.....24.sedangkan seorang hamba Tuhan
tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang.
Ia harus cakap mengajar, sabar 25.dan dengan lemah lembut dapat
menuntun orang yang suka melawan,
Filemon 14..... tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau
berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan
seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela.

f

------------------------------------------------Bakara 2:256.....Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama..
Al-i İmran 3:20.....Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya
mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, maka
kewajiban kamu hanyalah menyampaikan (ayat-ayat Allah).
Kaf 50:45..... kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa
terhadap mereka. Maka beri peringatanlah dengan Al Quran...
Gasiye 88:21-22.....21.Maka berilah peringatan, karena
sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. 22.Kamu
bukanlah orang yang berkuasa atas mereka,

164.
Apakah Tuhan menganjurkan umat masa kini untuk
memerangi umat yang berbeda kekayinan sampai
agama mereka menang? (Perang suci/ Jihad)
Al-Kitab
Tidak / Iya Nih Al-Qur’an
Roma 12:17-19.....17.Janganlah membalas kejahatan dengan
kejahatan... 18. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung
padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang! 19.Saudarasaudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut
pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah...Pembalasan
itu adalah hak-Ku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman
Tuhan.
Ibrani 12:14..... Berusahalah hidup damai dengan semua orang
dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorangpun
akan melihat Tuhan.

------------------------------------------------Bakara 2:190-193 & 216.....190.Dan perangilah di jalan
Allah... 191.Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai
mereka... dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan...
193. Dan perangilah mereka itu... semata-mata untuk Allah...
Tevbe 9:29.....Perangilah orang-orang yang tidak beriman
kepada Allah...

Catatan: Jihad merupakan hal yang paling penting dalam
Alquran: 139 ayat dari 6.236 = 1 setiap 45 ayat. Hadits
berisi 21% tentang Jihad; Sirah (Biografi Muhammad)
berisi 67% tentang jihad. 64% Alquran berisi kekejaman
terhadap “kafir”

165.
Jika seseorang murtad atau memutuskan berpindah
agama, apakah dia boleh dibunuh?
Al-Kitab Tidak / Iya Nih Al-Qur’an
Ibrani 3:12–13.....12.Waspadalah, hai saudarasaudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang
yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia
murtad dari Allah yang hidup. 13.Tetapi nasihatilah
seorang akan
f yang lain setiap hari, selama masih dapat
dikatakan "hari ini", supaya jangan ada di antara kamu
yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa.

------------------------------------------------Nisa 4:89.....Maka jika mereka berpaling, tawan dan
bunuhlah mereka di mana saja kamu menemuinya, dan
janganlah kamu ambil seorangpun di antara mereka menjadi
pelindung, dan jangan (pula) menjadi penolong,

Catatan: Berikut kutipan Muhammad mengenai murtad
dari Hadits: Rasulullah, “Barangsiapa mengganti
agamanya, maka bunuhlah dia.” (Sahih Bukhari: Vol. 9,
Buku 84, No. 57-58, Ref. Vol. 4, buku 56, No. 808)

166.
Apakah bermusuhan dengan keluarga, teman atau
bahkan saudara laki-laki diperintakan?
Al-Kitab Tidak / Iya Nih Al-Qur’an
1 Korintus 7:13-24.....13.Dan kalau ada seorang
isteri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan lakilaki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia
menceraikan laki-laki itu. 14.Karena suami yang tidak
beriman itu dikuduskan oleh isterinya dan isteri yang
tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya... 16.Sebab
bagaimanakah engkau mengetahui, hai isteri, apakah
engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau... hai
suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan isterimu?

------------------------------------------------Mujadila 58:22.....Kamu tak akan mendapati kaum yang
beriman pada Allah dan hari akhirat, saling berkasihsayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan
Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau
anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga
mereka...
Taghabun 64:14.....Hai orang-orang mukmin,
sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu
ada yang menjadi musuh bagimu maka berhati-hatilah kamu
terhadap mereka

167.
Apakah Tuhan ingin agar umat masa kini membunuh
orang yang berbeda agama meskipun itu
bertentangan dengan hati nuraninya?
Al-Kitab Tidak / Iya Nih Al-Qur’an
Kisah Para Rasul 24:16..... Sebab itu aku senantiasa
berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan
Allah dan manusia.
1 Timotius 1:5.....Tujuan nasihat itu ialah kasih yang
timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni dan dari
iman yang tulus ikhlas.

f

------------------------------------------------Bakara 2:216..... Diwajibkan atas kamu berperang, padahal
berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu
membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi
(pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu;
Enfal 8:17.....Maka (yang sebenarnya) bukan kamu yang
membunuh mereka, akan tetapi Allahlah yang membunuh mereka, dan
bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah-lah
yang melempar.

Catatan: Ref. Hadits, Sahih Muslim, 4661-4662, bab 789.

168.
Apakah Tuhan menganjurkan Muhammad memulai perang
agresi untuk menyebarkan Islam?
Al-Kitab Tidak / Iya Nih Al-Qur’an
Galatia 5:19-21.....19.Perbuatan daging telah nyata, yaitu:
percabulan, kecemaran, hawa nafsu, 20.perseteruan, perselisihan,
iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan...
21.kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya...
barangsiapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan
mendapat bagian dalam Kerajaan Allah.
Yakobus 4:2 & 8.....1.Dari manakah datangnya sengketa dan
pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu
2.Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu
kamu membunuh; kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai
tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. 8.Mendekatlah
kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah
tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa!

------------------------------------------------Tebve 9:41.....Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa
ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu
di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika
kamu mengetahui.
Ankebut 29:6..... Dan barangsiapa yang berjihad, maka
sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri.
Saf 61:11....(yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya
dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang
lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

169.
Would God have encouraged Muhammad starting
multiple wars of aggression to spread Islam?
Al-Kitab Tidak / Iya Nih Al-Qur’an
Yohanes 18:36.....Jawab Yesus: "Kerajaan-Ku bukan dari
dunia ini; jika Kerajaan-Ku dari dunia ini, pasti hamba-hamba-Ku
telah melawan,
2 Korintus 10:3-5.....3.kami tidak berjuang secara
duniawi, 4. karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata
duniawi

f

------------------------------------------------1.

Perang Badar: (Maret 624M)
Al-Imran 3:13 & 123; Al-Anfal 8:5-19 & 41-44
2. Perang Uhud: (Maret 625M)
Al-İmran 3:121-122, 3:140 & 165-172
3. The Battle of Khandaq: (Mei 627M) The Trench
Al-Ahzab 33:9-12 & 25-27
4. Pertempuran Hudaibiyah: (Maret 628M)
Al-Fath 48:1-3 & 22-27
5. Perang Mu’tah: (629M) Al-Baqarah 2:191-193
6. Perang Hunain: (Agustus 630M)
At-Tawbah 9:25-27
7. Perang Tabuk: (630M) At-Tawbah 9:38-40,
42-52, 65-66, 81-83, 86-87,90, 93, 117
8. Perang Mekkah: (630M) At-Tawbah 9:12,
Al-Qasas 28:85, As-Saff 61:13, An-Nasr, 110:1-3.

170.
Dalam kitab suci apakah melawan ahli kitab
dianjurkan?
Al-Kitab
Tidak / Iya Nih Al-Qur’an
Roma 12:18.....Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung
padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang!

------------------------------------------------Tevbe 9:29.....Perangilah orang-orang yang tidak beriman
kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka
tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya
dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu
orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka
membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.
Ahzab 33:26.....Dan Dia menurunkan orang-orang Ahli Kitab
(Bani Quraizhah) yang membantu golongan-golongan yang bersekutu
dari benteng-benteng mereka, dan Dia memesukkan rasa takut ke
dalam hati mereka. Sebahagian mereka kamu bunuh dan sebahagian
yang lain kamu tawan.

171.
Apakah berperang melawan orang-orang yg tidak
percaya dianjurkan dalam kitab suci masa kini?
(Jihad)
Al-Kitab Tidak / Iya Nih Al-Qur’an
Efesus 6:12.....karena perjuangan kita bukanlah melawan
darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan
penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap
ini, melawan roh-roh jahat di udara.
1 Timotius 2:1-2.....1.Pertama-tama aku menasihatkan:...
2.agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala
kesalehan dan kehormatan.

f

------------------------------------------------Nisa 4:76-77.....76.Orang-orang yang beriman berperang di
jalan Allah... 77.Setelah diwajibkan kepada mereka berperang...
Mereka berkata: “Ya Tuhan kami, mengapa Engkau wajibkan berperang
kepada kami? Mengapa tidak Engkau tangguhkan (kewajiban
berperang) kepada kami sampai kepada beberapa waktu lagi?”
Katakanlah: “Kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat
itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa, dan kamu tidak
akan dianiaya sedikitpun.

Catatan: Jihad atau pertempuran adalah subjek
terbesar dalam Alquran: 139 ayat dari 6,236 = 1
dari setiap 45 ayat dalam Alquran adalah ayat
perang! Peperangan yang agresif diajarkan di AtTawbah 9:29 & 123.

172.
Apakah Tuhan menganjurkan umat masa kini untuk
menjarah orang-orang yang berbeda keyakinan?
Al-Kitab Tidak / Iya Nih Al-Qur’an
Kejadian 14:23.....Aku tidak akan mengambil apa-apa dari
kepunyaanmu itu... supaya engkau jangan dapat berkata: Aku telah
membuat Abram menjadi kaya.
Keluaran 20:15 & 17.....15.Jangan mencuri. 17.Jangan
mengingini rumah sesamamu; jangan mengingini isterinya...
Efesus 4:28..... Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri
lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan
yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan
sesuatu kepada orang yang berkekurangan.

------------------------------------------------Enfal 8:1 & 41.....1.Mereka menanyakan kepadamu tentang
(pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: “Harta rampasan
perang kepunyaan Allah dan Rasul... 41.Ketahuilah, sesungguhnya
apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka
sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul...

173.
Apakah Tuhan ingin umat sekarang menggunakan
terror dan kekejaman terhadap musuh-musuh?
Al-Kitab Tidak / Iya Nih Al-Qur’an
Yeremia 22:3..... Beginilah firman TUHAN: Lakukanlah keadilan
dan kebenaran, lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang
dirampas haknya, janganlah engkau menindas dan janganlah engkau
memperlakukan... dengan keras, dan... menumpahkan darah...
2 Timotius 2:23-25.....24.sedangkan seorang hamba Tuhan
tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang.
Ia harus cakap mengajar, sabar 25. dan dengan lemah lembut dapat
menuntun orang yang suka melawan,

f

------------------------------------------------A’raf 7:4.....Betapa banyaknya negeri yang telah Kami
binasakan, maka datanglah siksaan Kami (menimpa penduduk)nya di
waktu mereka berada di malam hari, atau di waktu mereka
beristirahat di tengah hari.
Enfal 8:12.....12.Kelak akan Aku jatuhkan rasa ketakutan ke
dalam hati orang-orang kafir, maka penggallah kepala mereka dan
pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka.
Enfal 8:67..... Tidak patut, bagi seorang Nabi mempunyai
tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi.

174.
Apakah Tuhan ingin umat sekarang meneruskan hukum
ganti-rugi? (mata dibayar mata, gigi diganti
gigi/ Kisas)
Al-Kitab Tidak / Iya Nih Al-Qur’an
Matius 5:39..... Tetapi Aku berkata kepadamu: Janganlah kamu
melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun
yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu.
Roma 12:19-20.....19.Saudara-saudaraku yang kekasih,
janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat
kepada murka Allah, sebab ada tertulis: Pembalasan itu adalah
hak-Ku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. 20.
Tetapi, jika seterumu lapar, berilah dia makan; jika ia haus,
berilah dia minum! Dengan berbuat demikian kamu menumpukkan bara
api di atas kepalanya.

------------------------------------------------Bakara 2:194.....barangsiapa yang menyerang kamu, maka
seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu.
Shura 42:40-41.....40.Dan balasan suatu kejahatan adalah
kejahatan yang serupa... 41.Dan sesungguhnya orang-orang yang
membela diri sesudah teraniaya, tidak ada satu dosapun terhadap
mereka.

175.
Apakah Tuhan yang kudus menganjurkan umat untuk
balas dendam?
Al-Kitab Tidak / Iya Nih Al-Qur’an
Ulangan 32:35-36.....35.Hak-Kulah dendam dan pembalasan...
36.Sebab TUHAN akan memberi keadilan kepada umat-Nya,
Roma 2:1-3.....1.Karena itu, hai manusia, siapapun juga
engkau, yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas
dari salah. Sebab, dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi
dirimu sendiri
Roma 12:14-18.....14.Berkatilah siapa yang menganiaya kamu,
berkatilah dan jangan mengutuk! 17.Janganlah membalas kejahatan
dengan kejahatan;

f

------------------------------------------------Bakara 2:179..... Dan dalam qishaash itu ada (jaminan
kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya
kamu bertakwa.
Maide 5:45.....Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di
dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata
dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi
dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishaashnya.

176.
Apakah Tuhan yang kudus menganjurkan umat untuk
mengutuk musuh mereka?
Al-Kitab Tidak / Iya Nih Al-Qur’an
Lukas 6:27-28.....27."Tetapi kepada kamu, yang mendengarkan
Aku, Aku berkata: Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang
yang membenci kamu; 28.mintalah berkat bagi orang yang mengutuk
kamu; berdoalah bagi orang yang mencaci kamu.
Yakobus 3:10..... dari mulut yang satu keluar berkat dan
kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi.

------------------------------------------------Bakara 2:159..... mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati
(pula) oleh semua (mahluk) yang dapat melaknati,
Al-i İmran 3:61.....Siapa yang membantahmu tentang kisah
Isa sesudah datang ilmu (yang meyakinkan kamu), maka katakanlah
(kepadanya): “Marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak
kamu, isteri-isteri kami dan isteri-isteri kamu, diri kami dan
diri kamu; kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah dan
kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang
dusta.

177.
Apakah Tuhan menganggap orang Yahudi sebagai
bangsa yang terkutuk?
Al-Kitab Tidak / Iya Nih Al-Qur’an
Yeremia 31:37.....Beginilah firman TUHAN: Sesungguhnya,
seperti langit di atas tidak terukur... demikianlah juga Aku
tidak akan menolak segala keturunan Israel, karena segala apa
yang dilakukan mereka, demikianlah firman TUHAN.
Roma 11:1-2.....1.Maka aku bertanya: Adakah Allah mungkin
telah menolak umat-Nya? Sekali-kali tidak! 2.Allah tidak menolak
umat-Nya yang dipilih-Nya.
Roma 12:14.....Berkatilah siapa yang menganiaya kamu,
berkatilah dan jangan mengutuk!

f

------------------------------------------------Bakara 2:88-89.....88.Mereka... sebenarnya Allah telah
mengutuk mereka karena keingkaran mereka 89.Maka laknat Allah-lah
atas orang-orang yang ingkar itu.
Maide 5:12-13.....12.Dan sesungguhnya Allah telah mengambil
perjanjian (dari) Bani Israil... 13.(Tetapi) karena mereka
melanggar janjinya, Kami kutuki mereka, dan Kami jadikan hati
mereka keras membatu.

Catatan: Bagian Madinah dari Alquran berisi 11%
anti-Yahudi. Sementara Mein Kampf Hitler hanya
7% anti-Yahudi.

178.
Apakah yang ikut berperang dianggap lebih baik
daripada yang tidak?
Al-Kitab Tidak / Iya Nih Al-Qur’an
1 Samuel 30:22-24.....23.Tetapi Daud berkata:... dengan
apa yang diberikan TUHAN kepada kita; sebab Ia telah melindungi
kita, dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang
menyerang kita. 24.Sebab, bagian orang yang tinggal di dekat
barang-barang adalah sama seperti bagian orang yang pergi
berperang; itu akan dibagi sama-sama."

------------------------------------------------Nisa 4:95.....Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang
tidak ikut berperang) yang tidak mempunyai ‘uzur dengan orangorang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan
jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta
dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat.
Tevbe 9:20.....orang-orang yang beriman dan berhijrah serta
berjihad di jalan Allah dengan harta, benda dan diri mereka,
adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah; dan itulah orangorang yang mendapat kemenangan.

179.
Apakah kitab suci menganjurkan peperangan dengan
menyatakan barangsiapa yang tidak bertarung akan
masuk neraka dan barangsiapa yang bertarung dan
mati atas nama Tuhan atau Allah akan diberikan surga.
Al-Kitab Tidak / Iya Nih Al-Qur’an
Yakobus 1:20..... sebab amarah manusia tidak mengerjakan
kebenaran di hadapan Allah.
Yakobus 4:2 & 8.....2. lalu kamu bertengkar dan kamu
berkelahi... 8.Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang
berdosa!

f

------------------------------------------------Nisa 4:77.....“Ya Tuhan kami, mengapa Engkau wajibkan
berperang kepada kami?... Katakanlah: “Kesenangan di dunia ini
hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang
bertakwa,
Fath 48:16.....Katakanlah kepada orang-orang Badwi yang
tertinggal: “Kamu akan diajak untuk (memerangi) kaum yang
mempunyai kekuatan yang besar, kamu akan memerangi mereka atau
mereka menyerah (masuk Islam).... dan jika kamu berpaling
sebagaimana kamu telah berpaling sebelumnya, niscaya Dia akan
mengazab kamu dengan azab yang pedih”.

Peristiwa Sejarah
180.
Setelah menciptakan bumi, apakah Tuhan beristirahat
pada hari ketujuh yang menjadi contoh penting untuk
diikuti manusia? (Hari Sabat)
Al-Kitab Iya Nih / Tidak Al-Qur’an
Keluaran 20:8-10.....8.Ingatlah dan kuduskanlah hari
Sabat: 9. enam hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan
segala pekerjaanmu, 10. tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat
TUHAN, Allahmu; maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau
atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu...
Ibrani 4:4 & 9-10..... 4.Sebab tentang hari ketujuh pernah
dikatakan di dalam suatu nas: "Dan Allah berhenti pada hari
ketujuh dari segala pekerjaan-Nya." 9.Jadi masih tersedia suatu
hari perhentian, hari ketujuh, bagi umat Allah. 10.Sebab
barangsiapa telah masuk ke tempat perhentian-Nya, ia sendiri
telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah
berhenti dari pekerjaan-Nya.

------------------------------------------------Kaf 50:38.....Dan sesungguhnya telah Kami ciptakan langit dan
bumi dan apa yang ada antara keduanya dalam enam masa, dan Kami
sedikitpun tidak ditimpa keletihan.

181.
Apakah Tuhan menciptakan manusia serupa denganNya?
Al-Kitab Iya Nih / Tidak Al-Qur’an
Kejadian 1:27-28.....27. Maka Allah menciptakan manusia
itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia;
laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka.
1 Korintus 11:7.....Sebab laki-laki tidak perlu menudungi
kepalanya: ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Tetapi
perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki.

f

------------------------------------------------Nisa 4:28.....dan manusia dijadikan bersifat lemah.
İbrahim 14:34.... Sesungguhnya manusia itu, sangat zalim dan
sangat mengingkari (nikmat Allah).
Shura 42:11.....(Dia) Pencipta... Dia menjadikan bagi kamu
dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan... Tidak ada sesuatupun
yang serupa dengan Dia,
Asr 103:2.....Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam
kerugian,

182.
Ketika Tuhan mengusir Adam dan Hawa dari taman
Eden, apakah Ia menyatakan bahwa akan ada
perseteruan antara pria dan wanita?
Al-Kitab Tidak / Iya Nih Al-Qur’an
Kejadian 3:13-15.....13.Kemudian berfirmanlah TUHAN Allah
kepada perempuan itu: "Apakah yang telah kauperbuat ini?" Jawab
perempuan itu: "Ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan."
15.Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan
ini, antara keturunanmu dan keturunannya; keturunannya akan
meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya.”

------------------------------------------------A’raf 7:23-25.....23.Keduanya berkata: “Ya Tuhan kami, kami
telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak
mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah
kami termasuk orang-orang yang merugi. 24.Allah berfirman:
“Turunlah kamu sekalian, sebahagian kamu menjadi musuh bagi
sebahagian yang lain. Dan kamu mempunyai tempat kediaman dan
kesenangan (tempat mencari kehidupan) di muka bumi sampai waktu
yang telah ditentukan”. 25.Allah berfirman: “Di bumi itu kamu
hidup dan di bumi itu kamu mati, dan dari bumi itu (pula) kamu
akan dibangkitkan.
Taha 20:123.....Allah berfirman: “Turunlah kamu berdua dari
surga bersama-sama, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian
yang lain.

Catatan: Dalam Alkitab perseteruan yang
dinyatakan Tuhan bukan antara Adam dan Hawa
melainkan antara setan dan manusia.

183.
Pada kisah air bah, setelah salah satu anak nabi
Nuh tenggelam, apakah bahtera terbaring di atas
bukit Judi?
Al-Kitab Tidak / Iya Nih Al-Qur’an
Kejadian 7:7..... Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersamasama dengan anak-anaknya dan isterinya dan isteri anak-anaknya
karena air bah itu.
Kejadian 8:4 & 18..... 4.terkandaslah bahtera itu pada
pegunungan Ararat...
Kejadian 10:1.....Inilah keturunan Sem, Ham dan Yafet,
anak-anak Nuh. Setelah air bah itu lahirlah anak-anak lelaki bagi
mereka.
1 Petrus 3:20.....pada waktu Nuh... sedikit, yaitu delapan
orang, yang diselamatkan oleh air bah itu.

f

------------------------------------------------Hud 11:42-44.....42.Dan bahtera itu berlayar membawa mereka
dalam gelombang laksana gunung. Dan Nuh memanggil anaknya, sedang
anak itu berada di tempat yang jauh terpencil: “Hai anakku,
naiklah (ke kapal) bersama kami dan janganlah kamu berada bersama
orang-orang yang kafir”. 43.Anaknya menjawab: “Aku akan mencari
perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah!”...
Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya; maka jadilah
anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. 44.dan bahtera
itupun berlabuh di atas bukit Judi

184.
Apakah Tuhan berjanji memberkati semua keturunan
Abraham melalui garis keturunan Ishak bukan
Ismail?
Al-Kitab Iya Nih / Tidak Al-Qur’an
Kejadian 16:11-12....11.Selanjutnya kata Malaikat TUHAN
itu kepadanya: "Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang
anak laki-laki dan akan menamainya Ismael... 12.Seorang laki-laki
yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu;
tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang
akan melawan dia
Kejadian 17:18-21..... 21.Tetapi perjanjian-Ku akan
Kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sara bagimu tahun
yang akan datang pada waktu seperti ini juga."

------------------------------------------------Nisa 4:163.....Kami telah memberikan wahyu (pula) kepada
Ibrahim, Isma’il...

Isa...

Meryem 19:54..... Ismail...
nabi.

dia adalah seorang rasul dan

185.
Apakah Abraham pernah ke Mekkah untuk berkurban
di Kabbah?
Al-Kitab Tidak / Iya Nih Al-Qur’an
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Ur Kasdim (Kejadian 11:31; Kisah 7:2-4)
Harran (Kejadian 12:1-4; Kisah 7:4)
Damaskus (Kejadian 15:2)
Sikhem (Kejadian 12:6, 7)
Bethel f (Kejadian 12:8)
Mesir (Kejadian 12:9-20)
Bethel (Kejadian 13:1-9)
Hebron
(Kejadian 13:10-18)
Dan (Kejadian 14:1-14)
Hobah (Kejadian 14:15, 16)
Salem (Kejadian 14:17-21)
Hebron (Kejadian 15:1-21; 17:1-27 & 16)
Gerar (Kejadian 20:1-18)
Bersyeba (Kejadian 21:1-34)
Moriah (Kejadian 22:1-18)
Hebron (Kejadian 23:1-20)

------------------------------------------------Hajj 22:26.....26.Kami memberikan tempat kepada Ibrahim di
tempat Baitullah... sucikanlah rumahKu ini bagi orang-orang yang
thawaf, dan orang-orang yang beribadat dan orang-orang yang ruku'
dan sujud.

Catatan: Alkitab menyatakan Abraham tidak pernah
pergi ke Mekkah. Beliau meninggal pada usia 157
tahun di Hebron.

186.
Apakah Abraham memilih anaknya Ishak untuk
dikurbankan bagi Tuhan?
Al-Kitab Iya Nih / Tidak Al-Qur’an
Kejadian 22:2 & 9-12.....2.Firman-Nya: "Ambillah

anakmu
yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke
tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban
bakaran...

------------------------------------------------Saaffat 37:100-107.....102.Maka tatkala anak itu sampai
(pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim
berkata: “Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa
aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!” Ia menjawab:
“Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu;
107.Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar.

Catatan: Dalam Alquran, tidak dijelaskan anak
yang mana yang akan dikurbankan Abraham.

187.
Apakah Ismail, anak Abraham, dianggap sebagai
seorang nabi?
Al-Kitab Tidak / Iya Nih Al-Qur’an
Kejadian 16:7-15....8.“Hagar... 11.Engkau mengandung dan
akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya
Ismael... 12.Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar,
demikianlah nanti anak itu; tangannya akan melawan tiap-tiap
orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia...
Galatia 4:22-31.....22.Bukankah ada tertulis, bahwa Abraham
mempunyai dua anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya
dan seorang dari perempuan yang merdeka? 31.Karena itu, saudarasaudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anakanak perempuan merdeka.

f

------------------------------------------------Nisa 4:163.....Sesungguhnya Kami telah memberikan wahyu
kepadamu sebagaimana Kami telah memberikan wahyu kepada...
Ibrahim, Isma’il...
Meryem 19:54.....Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada
mereka) kisah Ismail (yang tersebut) di dalam Al Quran.
Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia
adalah seorang rasul dan nabi.

188.
Apakah Abraham yang dilemparkan ke dalam api
karena menolak untuk menyembah berhala?
Al-Kitab Tidak / Iya Nih Al-Qur’an
Daniel 3:1-30.....19.Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar,
air mukanya berubah terhadap Sadrakh, Mesakh dan Abednego; lalu
diperintahkannya supaya perapian itu dibuat tujuh kali lebih
panas dari yang biasa.

------------------------------------------------Enbiya 21:51-71.....66.Ibrahim berkata: Maka mengapakah
kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi
manfaat sedikitpun dan tidak (pula) memberi mudharat kepada
kamu?” 68.Mereka berkata: “Bakarlah dia dan bantulah tuhan-tuhan
kamu, jika kamu benar-benar hendak bertindak”. 69. Kami
berfirman: “Hai api menjadi dinginlah, dan menjadi keselamatanlah
bagi Ibrahim”,

Catatan: Dalam Alkitab bukan Abraham yang
dilemparkan ke dalam api karena menolak menyembah
berhala; kisah ini mengacu kepada Sadrakh, Mesakh
dan Abednego. Ref. Al-Ankabut 29:16-24 & AsSaffat 37:83 & 97.

189.
Ketika Musa meminta melihat kemuliaan Tuhan,
apakah Tuhan mengijinkan Musa untuk melihat-Nya
dalam bentuk yang menyerupai manusia?
Al-Kitab Iya Nih / Tidak Al-Qur’an
Keluaran 33:18-23.....18.Tetapi jawabnya: "Perlihatkanlah
kiranya kemuliaan-Mu kepadaku." 22.apabila kemuliaan-Ku lewat,
maka Aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu dan Aku
akan menudungi engkau dengan tangan-Ku, sampai Aku berjalan
lewat. 23.Kemudian Aku akan menarik tangan-Ku dan engkau akan
melihat belakang-Ku, tetapi wajah-Ku tidak akan kelihatan."

f

------------------------------------------------A'raf 7:143.....Dan tatkala Musa datang untuk (munajat
dengan Kami) pada waktu yang telah Kami tentukan dan Tuhan telah
berfirman (langsung) kepadanya, berkatalah Musa: “Ya Tuhanku,
nampakkanlah (diri Engkau) kepadaku agar aku dapat melihat kepada
Engkau”. Tuhan berfirman: “Kamu sekali-kali tidak sanggup
melihat-Ku, tapi lihatlah ke bukit itu, maka jika ia tetap di
tempatnya (sebagai sediakala) niscaya kamu dapat melihat-Ku”.
Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya
gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah
Musa sadar kembali, dia berkata: “Maha Suci Engkau, aku bertaubat
kepada Engkau dan aku orang yang pertama-tama beriman”.

190.
Apakah Haman hidup di zaman Musa dan Firaun?
Al-Kitab
Tidak / Iya Nih Al-Qur’an
Keluaran 2:9-10.....9.Maka berkatalah puteri Firaun kepada
ibu itu: "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku... 10.dan
menamainya Musa, sebab katanya: "Karena aku telah menariknya dari
air."
Ester 3:1.....Sesudah peristiwa-peristiwa ini maka Haman bin
Hamedata, orang Agag, dikaruniailah kebesaran oleh raja
Ahasyweros, dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya
ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan baginda.

------------------------------------------------Mü'min 40:23-24 & 36-37.....23.Dan sesungguhnya telah
Kami utus Musa dengan membawa ayat-ayat Kami dan keterangan yang
nyata, 24.kepada Fir’aun, Haman... 36.Dan berkatalah Fir’aun:
“Hai Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi supaya
aku sampai ke pintu-pintu

Catatan: Musa dan Firaun hidup sekitar tahun
1450SM; namun Haman, dalam kitab Ester, hidup
1000 tahun kemudian pada masa pemerintahan
Ahasyweros (Raja Xerxes) pada 486-474 SM.

191.
Apakah Tuhan mengadakan pesta paskah untuk
memperingati putra sulung Israel yang selamat
dari 10 bencana (tulah) terakhir yang dikirimkan
Tuhan kepada bangsa Mesir?
Al-Kitab Iya Nih / Tidak Al-Qur’an
Keluaran 12:1-24.....12.Sebab pada malam ini Aku akan
menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung, dari anak manusia
sampai anak binatang, akan Kubunuh ... 14.Hari ini akan menjadi
hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya
bagi TUHAN turun-temurun.
Matius 26:17-19..... 18.Jawab Yesus: di dalam rumahmulah Aku
mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-murid-Ku."

f

------------------------------------------------Isra 17:101..... Dan sesungguhnya Kami telah memberikan
kepada Musa sembilan buah mukjizat yang nyata... lalu Fir’aun
berkata kepadanya: “Sesungguhnya aku sangka kamu, hai Musa,
seorang yang kena sihir”.
Neml 27:12.....(Kedua mukjizat ini) termasuk sembilan buah
mukjizat (yang akan dikemukakan) kepada Fir’aun dan kaumnya...
13. Maka tatkala mu'jizat-mu'jizat Kami yang jelas itu sampai
kepada mereka, berkatalah mereka: "Ini adalah sihir yang nyata".

192.
Ketika akan berperang, apakah Saul (Talut) yang
menguji pasukannya dengan melihat cara mereka
meminum air?
Al-Kitab Tidak / Iya Nih Al-Qur’an
Hakim-Hakim 7:2-6.....5.Lalu Gideon menyuruh rakyat itu
turun minum air, dan berfirmanlah TUHAN kepadanya: "Barangsiapa
yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat,
haruslah kaukumpulkan tersendiri, demikian juga semua orang yang
berlutut untuk minum."

------------------------------------------------Bakara 2:247-252.....247.Nabi mereka mengatakan kepada
mereka: “Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut menjadi
rajamu”... 249.Maka tatkala Thalut keluar membawa tentaranya, ia
berkata: “Sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan suatu
sungai. Maka siapa di antara kamu meminum airnya; bukanlah ia
pengikutku. Dan barangsiapa tiada meminumnya, kecuali menceduk
seceduk tangan, maka dia adalah pengikutku”.

Catatan: Dalam Alkitab, bukan Saul tetapi Gideon
yang menguji pasukannya dengan melihat cara
mereka meminum air. Saul hidup pada zaman Daud
sekitar tahun 1010 < 971 SM namun Gideon hidup
seratus tahun sebelum mereka, sekitar tahun 1162
<1122 SM.

193.
Apakah Yesus lahir dalam sebuah kandang di
Betlehem?
Al-Kitab Iya Nih / Tidak Al-Qur’an
Mikha 5:2.....Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata... dari
padamu akan bangkit bagi-Ku seorang yang akan memerintah Israel,
yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala.
Matius 2:1-11.....1.Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di
tanah Yudea pada zaman raja Herodes... 3.raja Herodes...
terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. 5.Mereka berkata
kepadanya: "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada
tertulis dalam kitab nabi:
Lukas 2:4-16.....4.Demikian juga Yusuf pergi... ke kota Daud
yang bernama Betlehem, --karena ia berasal dari keluarga dan
keturunan Daud-- 5.supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria,
tunangannya, yang sedang mengandung. 6.Ketika mereka di situ
tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin,

f

------------------------------------------------Meryem 19:23..... 23.Maka rasa sakit akan melahirkan anak
memaksa ia (bersandar) pada pangkal pohon kurma...

194.
Apakah ada tiga orang Majus yang berjalan
mengikuti bintang menuju Betlehem dimana mereka
menemukan bayi Yesus dan bersujud dihadapannya?
Al-Kitab
Iya Nih / Tidak Al-Qur’an
Matius 2:1-11.....1.Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di
tanah Yudea pada zaman raja Herodes, datanglah orang-orang majus
dari Timur ke Yerusalem 2.dan bertanya-tanya: "Di manakah Dia,
raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat
bintang-Nya di Timur dan kami datang untuk menyembah Dia."
9.Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan
lihatlah, bintang yang mereka lihat di Timur itu mendahului
mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat, di mana Anak itu
berada. 10.Ketika mereka melihat bintang itu, sangat
bersukacitalah mereka. 11.Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu
dan melihat Anak itu bersama Maria, ibu-Nya, lalu sujud menyembah
Dia. Merekapun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan
persembahan kepada-Nya, yaitu emas, kemenyan dan mur.

------------------------------------------------Catatan: Kisah ini tidak tercatat dalam Alquran.

195.
Apakah para penulis Kitab Suci pernah mengutip
dongeng Yahudi seolah-olah itu memang peristiwa
sejarah yang sebenarnya?
Al-Kitab Tidak / Iya Nih Al-Qur’an
1 Timotius 1:4.....ataupun sibuk dengan dongeng... yang
hanya menghasilkan persoalan belaka, dan bukan tertib hidup
keselamatan yang diberikan Allah dalam iman.
2 Timotius 4:4.....Mereka akan memalingkan telinganya dari
kebenaran dan membukanya bagi dongeng.
2 Petrus 1:16.....Sebab kami tidak mengikuti dongengdongeng isapan jempol manusia, ketika kami memberitahukan
kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai
raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesaran-Nya.

f

------------------------------------------------Enfal 8:31.....Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat
Kami, mereka berkata...(Al Quran) ini tidak lain hanyalah
dongeng-dongengan orang-orang purbakala”.

Catatan: Untuk tuduhan lebih banyak lihat: AlAn’am 6:25, An-Nahl 16:24, Al Mu’min 23:83, AlFurqan 25:4-5, An-Naml 27:68, Al-Ahqaf 46:17, AlQalam 68:15 & Al-Mutaffifin 83:13.

196.
Apakah Yesus pernah membuat mukjizat saat masih
kanak-kanak?
Al-Kitab Tidak / Iya Nih Al-Qur’an
Lukas 3:21-23....21.Ketika seluruh orang banyak itu telah
dibaptis... Yesus juga dibaptis 23. Ketika Yesus memulai
pekerjaan-Nya, Ia berumur kira-kira tiga puluh tahun
Yohanes 2:9-11.....9.air, yang telah menjadi anggur...
11.Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang
pertama dari tanda-tanda-Nya dan dengan itu Ia telah menyatakan
kemuliaan-Nya

------------------------------------------------Al-i İmran 3:49.....Dan (sebagai) Rasul kepada Bani Israil
(yang berkata kepada mereka): “Sesungguhnya aku telah datang
kepadamu dengan membawa sesuatu tanda (mukjizat) dari Tuhanmu,
yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung;
kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan
seizin Allah;
Maide 5:110....“Hai Isa putra Maryam... Aku menguatkan kamu
dengan ruhul qudus. Kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu
masih dalam buaian dan sesudah dewasa... dan (ingatlah pula)
diwaktu kamu membentuk dari tanah (suatu bentuk) yang berupa
burung dengan ijin-Ku, kemudian kamu meniup kepadanya, lalu
bentuk itu menjadi burung (yang sebenarnya) dengan seizin-Ku...

197.
Apakah tujuh pria dan seekor anjing benar-benar
terbangun di dalam gua setelah tertidur di sana
selama 309 tahun?
Al-Kitab Tidak / Iya Nih Al-Qur’an
1 Timotius 4:7.....Tetapi jauhilah takhayul dan dongeng
nenek-nenek tua.

Titus 1:14.....dan

tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng
Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran.
2 Timotius 4:4.....Mereka akan memalingkan telinganya dari
kebenaran dan membukanya bagi dongeng.

f

------------------------------------------------Kehf 18:9-25.....9.Atau kamu mengira bahwa orang-orang yang
mendiami gua dan (yang mempunyai) raqim itu, mereka termasuk
tanda-tanda kekuasaan Kami yang mengherankan? 25. Dan mereka
tinggal dalam gua mereka tiga ratus tahun dan ditambah sembilan
tahun (lagi).

Catatan: Versi paling awal dari kisah ini muncul
di Jacob of Sarung (sekitar 450-521) dan Gregory
of Tours (538-594 M) Wikipedia: “Seven Sleepers
of Ephesus.”

198.
Apakah Salomo benar-benar mengumpulkan pasukan
iblis (jin), manusia dan burung-burung untuk
berperang?
Al-Kitab Tidak / Iya Nih Al-Qur’an
1 Timotius 4:7.....Tetapi jauhilah takhayul dan dongeng
nenek-nenek tua

2 Timotius 4:4.....Mereka

akan memalingkan telinganya dari
kebenaran dan membukanya bagi dongeng.
2 Petrus 1:16.....Sebab kami tidak mengikuti dongengdongeng isapan jempol manusia, ketika kami memberitahukan
kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai
raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesaran-Nya.

------------------------------------------------Neml 27:17.....Dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya
dari jin, manusia dan burung lalu mereka itu diatur dengan tertib
(dalam barisan).

Catatan: Kisah tentang Raja Salomo, Burung
Hoopoe, dan Ratu Sheba pada An-Naml 27: 15-44
merupakan dongeng Yahudi yang diambil dari Targum
of Ester kedua abad kedua Masehi.

199.
Apakah Tuhan benar-benar mengubah orang menjadi
kera karena melanggar hari Sabat?
Al-Kitab Tidak / Iya Nih Al-Qur’an
1 Timotius 1:4.....ataupun sibuk dengan dongeng... yang
hanya menghasilkan persoalan belaka, dan bukan tertib hidup
keselamatan yang diberikan Allah dalam iman.
1 Timotius 4:7.....Tetapi jauhilah takhayul dan dongeng
nenek-nenek tua.

f

------------------------------------------------Bakara 2:65-66.....65.Dan sesungguhnya telah kamu ketahui
orang-orang yang melanggar diantaramu pada hari Sabtu, lalu Kami
berfirman kepada mereka: “Jadilah kamu kera yang hina”. 66.Maka
Kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang dimasa
itu, dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi
pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

Catatan: Yusuf Ali dalam terjemahannya “The Meaning
of the Holy Qur’an” mengakui bahwa kisah ini
hanyalah sebuah dongeng: hal:34, catatan kaki 79).

200.
Apakah Tuhan menjanjikan tanah Palestina untuk
bangsa Yahudi?
Al-Kitab Iya Nih / Iya Nih Al-Qur’an
Yehezkiel 37:21-25.....21. katakanlah kepadanya:
Beginilah firman Tuhan ALLAH: Sungguh, Aku menjemput orang Israel
dari tengah bangsa-bangsa, ke mana mereka pergi; Aku akan
mengumpulkan mereka dari segala penjuru dan akan membawa mereka
ke tanah mereka. 22.Aku akan menjadikan mereka satu bangsa di
tanah mereka, di atas gunung-gunung Israel... 25.Mereka akan
tinggal di tanah yang Kuberikan kepada hamba-Ku Yakub, di mana
nenek moyang mereka tinggal, ya, mereka, anak-anak mereka maupun
cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya...

------------------------------------------------Maide 5:20-21.....20.Dan (ingatlah) ketika Musa berkata
kepada kaumnya: “Hai kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika
Dia mengangkat nabi nabi diantaramu, dan dijadikan-Nya kamu
orang-orang merdeka, dan diberikan-Nya kepadamu apa yang belum
pernah diberikan-Nya kepada seorangpun diantara umat-umat yang
lain”. 21.Hai kaumku, masuklah ke tanah suci (Palestina) yang
telah ditentukan Allah bagimu...
İsra 17:104..... dan Kami berfirman sesudah itu kepada Bani
Israil: “Diamlah di negeri ini,
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Ayat Tambahan
Kisah Rasul-rasul 17:11
Maka orang yang di situ lebih baik daripada orang
yang di Tesalonika itu, karena orang-orang ini
telah menerima firman itu dengan sukacitanya
serta sehari-hari menyelidiki isi Alkitab kalau
sungguh hal
f itu demikian.

1 Timotius 4:15-16

15. Hendaklah engkau rajin di dalam segala
perkara itu, dan serahkanlah dirimu kepada hal
itu, supaya nyata kepada sekalian orang akan hal
engkau maju itu. 16. Ingatlah akan dirimu dan
akan pengajaranmu; bertekunlah di dalam hal ini,
karena di dalam mengerjakan ini engkau akan
selamat, baik dirimu sendiri baik orang yang
mendengar engkau.

2 Timotius 2:15
Berusahalah engkau memperhadapkan dirimu benar
kepada Allah sama seperti seorang hamba yang
tiada bermalu, dan yang menjalankan perkataan
dari hal yang benar itu dengan sebenarnya.

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

Zumar 39:9
Katakanlah: Adakah sama orang-orang yang
mengetahui dengan orang-orang yang tidak
mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah
yang dapat menerima pelajaran.

Zuhruf 43:61
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.
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