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Adakah diterima bahawa Sabda Tuhan adalah kekal
dan tidak berubah? (Lev-i Mahfuz)
Bible
Al-Quran
Ya / Ya
Yesaya 40:8
- Rumput mengering dan bunga layu,
tetapi sabda Tuhan kita akan berdiri teguh buat
selama-lamanya..
John 1:1 - Pada mulanya ada Sabda, dan Sabda itu
bersama-sama dengan Tuhan, dan Sabda itu ialah Tuhan.
1 Peter 1:23 - 23. Setelah dilahirukan bukan
daripada benih yang dapat korup tetapi daripada
benih yang tidak dapat korup, menerusi sabda
Tuhan yang hidup dan tetap ada.
------------------------------------------------Yunus 10:64 - Untuk mereka sahajalah kegembiraan di
dunia dan di akhirat; tidak ada perubahan pada janjijanji Allah; yang demikian itulah kejayaan yang besar.
Kaf 50:29 - Keputusan-Ku itu tidak dapat diubah...
Nota: Dalam sejarah Islam, terdapat dua pandangan
yang bertentangan mengenai subjek ini yang
mencetuskan perang dalaman antara umat Islam.
Golongan Muktazilah berkata “Tidak” kepada soalan
ini, manakala golongan Asy’ariyah berkata “Ya”.
Kebanyakan umat Islam hari ini akan berkata “Ya.”
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Adakah diterima bahawa Kitab Suci ialah Sabda
Tuhan? (Tevrat, Zebur & Injil)
Bible
Al-Quran
Ya / Ya
Roma 15:4 - Sebab apa pun yang ditulis pada zaman
dahulu ditulis untuk pembelajaran kita, bahawa
kita, melalui kesabaran dan kenyamanan kitabkitab, mungkin mempunyai harapan.
1 Corinthians 14:37 - Jika ada orang yang
menganggap dirinya nabi, atau rohani, hendaklah
dia mengakui itu perkara-perkara yang aku tulis
kepadamu adalah perintah Tuhan.
------------------------------------------------Nisa 4: 136 - Hai orang-orang yang beriman!
Percayalah ... Kitab Suci yang telah Dia turunkan
sebelumnya (kamu).
Sesungguhnya 29:46 dan berkata: “Kami beriman
kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kami
wahyukan kepadamu.
Shura 42:15 - berkata: “Saya percaya pada apa
sahaja Kitab Allah yang telah diutus ...
Janganlah ada hujah di antara kita.
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Adakah Tuhan memilih untuk menyampaikan sabdaan
Tuhan yang ditulis dalam Bible secara
khusus melalui perantaraan orang Yahudi?
Bible
Al-Quran
Ya / Ya
Roma 3:1-2
- 1. Oleh itu, apakah keuntungan
yang diperoleh oleh orang Yahudi? Atau apa
keuntungannya berkhatan? 2. Banyak sekali jalan,
terutamanya kerana kepada mereka telah
berkomitmen dalam firman-firman Allah.
Roma 9:4 - orang Israel yang bersangkutan:
pengangkatan, kemuliaan, perjanjian, pemberian
hukum, pelayanan Tuhan, dan janji-janji ...
------------------------------------------------Sahaja 29:27 - Kami telah mengurniakannya kepada
Ishak dan Yakub, dan Kami membentuk Nabi dan
Kitab Suci di kalangan keturunannya.
Jathiyah 45:16 - Sebelum ini, niscaya Kami berikan
kepada Bani Israel Al Kitab, kekuasaan dan kenabian
dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik, dan Kami
lebihkan mereka atas (semua) orang-orang...
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Adakah Tuhan memberi nabi-nabi (penyabdapenyabda) Bible keupayaan untuk melakukan
mukjizat yang ketara sebagai pengesahan bahawa
mereka telah diutus oleh Tuhan?
Bible
Al-Quran
Ya / Ya
Keluaran 10:2 - Katakanlah kepada telinga anakmu ...
tanda-tanda yang telah kulakukan di antara mereka;
supaya kamu mengetahui bahwa Akulah TUHAN.
John 14:11 - beleive me for the very works 'sake.
Ibrani 2:4 - Allah juga memberi mereka saksi,
baik dengan tanda-tanda dan mujizat, dan dengan
mukjizat-mukjizat yang berlainan dan karuniakarunia Roh Kudus ...
------------------------------------------------Bakara 2:92 - Nabi Musa datang kepadamu dengan
tanda-tanda yang jelas.
Al-i İmran 3:49 - Dengan izin Allah saya akan
memberi penglihatan kepada orang buta,
menyembuhkan orang yang sakit kusta, dan
membangkitkan orang mati untuk hidup ...
Sesungguhnya itu akan menjadi tanda bagi kamu,
jika kamu beriman .
Al-i İmran 3:183
- Katakanlah (wahai Muhammad):
“Rasul-rasul telah datang kepadamu sebelum aku
... yang datang dengan mukjizat, dan dengan
Mazmur, dan dengan Kitab Suci memberi cahaya.
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Al-i İmran 3:183
- Katakanlah (wahai Muhammad):
“Rasul-rasul telah datang kepadamu sebelum aku
... yang datang dengan mukjizat, dan dengan
Mazmur, dan dengan Kitab Suci memberi cahaya.

4.

4.

5.

5.

Adakah Tuhan “ingin” melindungi semua Kitab Suci-Nya
daripada diubah dan dirosakkan? (Tujuan / Niyet)
Bible
Al-Quran
Ya / Ya
Mazmur 12:6-7 - Kata-kata TUHAN adalah kata-kata
yang murni ... Engkau harus menjaga mereka, ya
TUHAN, engkau akan memelihara mereka dari
generasi ini untuk selama-lamanya.
Yesaya 14:24 & 26- 27 - 24. TUHAN semesta alam
telah bersumpah, mengatakan, “Sesungguhnya
seperti yang saya fikirkan, begitulah akan
terjadi; dan sebagaimana yang telah saya buat ,
maka itu akan tetap ... 26. Inilah tujuan yang
dirancang di seluruh bumi ... 27. Sebab TUHAN
semesta alam telah menentukan, dan siapakah yang
akan membatalkannya? Dan tangannya terbentang,
dan siapakah yang akan mengembalikannya?
Matius 24:35 - Langit dan bumi akan berlalu,
tetapi kata-kata saya tidak akan berlalu.
------------------------------------------------Hijr 15:9 - Kami, tanpa keraguan, telah
menurunkan Peringatan, dan kami Memeliharanya.
Saffat 37: 3 & 7 - 3. baca (perkataan) untuk
peringatan... 7. Kami melindunginya dengan
keselamatan dari setiap syaitan jahat.

Adakah Tuhan “ingin” melindungi semua Kitab Suci-Nya
daripada diubah dan dirosakkan? (Tujuan / Niyet)
Bible
Al-Quran
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Mazmur 12:6-7 - Kata-kata TUHAN adalah kata-kata
yang murni ... Engkau harus menjaga mereka, ya
TUHAN, engkau akan memelihara mereka dari
generasi ini untuk selama-lamanya.
Yesaya 14:24 & 26- 27 - 24. TUHAN semesta alam
telah bersumpah, mengatakan, “Sesungguhnya
seperti yang saya fikirkan, begitulah akan
terjadi; dan sebagaimana yang telah saya buat ,
maka itu akan tetap ... 26. Inilah tujuan yang
dirancang di seluruh bumi ... 27. Sebab TUHAN
semesta alam telah menentukan, dan siapakah yang
akan membatalkannya? Dan tangannya terbentang,
dan siapakah yang akan mengembalikannya?
Matius 24:35 - Langit dan bumi akan berlalu,
tetapi kata-kata saya tidak akan berlalu.
------------------------------------------------Hijr 15:9 - Kami, tanpa keraguan, telah
menurunkan Peringatan, dan kami Memeliharanya.
Saffat 37: 3 & 7 - 3. baca (perkataan) untuk
peringatan... 7. Kami melindunginya dengan
keselamatan dari setiap syaitan jahat.

Adakah Tuhan “berupaya” melindungi semua Kitab SuciNya daripada diubah dan dirosakkan? (Kudrat / Kudret)
Bible
Al-Quran
Ya / Ya
Yesaya 46:9-10 - 9. kerana saya adalah Tuhan ...
10. Nasihat saya akan berdiri, dan saya akan
melakukan segala keseronokan saya.
Markus 12:24 - Mengapa kamu tidak sesat, karena
kamu tidak mengerti kitab-kitab atau kuasa Allah?
Lukas 21:33 - Langit dan bumi akan berlalu,
tetapi kata-kata saya tidak akan berlalu.
Yohanes 10:35 - kitab tidak dapat dipecahkan ...
------------------------------------------------En'am 6: 115 - Tidak ada yang dapat mengubah
kata-katanya.
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Adakah Tuhan membenarkan Syaitan, demon atau manusia
untuk menggagalkan “tujuan” dan “kudrat”-Nya sendiri
dengan mengubah dan merosakkan teks sebenar Kitab
Suci yang diutus-Nya? (Tahrif bi'l-lafz)
Bible
Al-Quran
Tidak / Tidak
Yesaya 55:11 - Maka demikianlah firman-Ku yang
keluar dari mulut-Ku; ia tidak akan kembali
kepada saya tidak sah, tetapi ia akan mencapai
apa yang saya kehendaki, dan ia akan berjaya
dalam apa yang saya hantar.
Lukas 16:17 - lebih mudah bagi surga dan bumi
melewati, daripada satu batas hukum yang gagal. -----------------------------------------------Hajj 22:52 - Kami tidak pernah menghantar utusan atau
nabi sebelum kamu, tetapi ... Syaitan melontarkan
keinginannya suatu urusan. Tetapi Allah membatalkan
apa yang dibuang oleh Syaitan. Kemudian Allah
menetapkan ayat-ayatNya ... Allah Maha Mengetahui ...
Saffat 37: 3 & 7 - 3. baca (perkataan) ... 7.
Kami melindunginya dengan keselamatan dari semua
syaitan yang jahat.
Hakka 69: 44-47 & 51 - 44. Dan jika dia telah
mencipta kata-kata palsu tentang Kami, 45. Kami
dengan pasti telah mengambil dia dengan tangan kanan
dan kemudian memisahkan arteri hidupnya, dan tidak
seorang pun daripada kamu dapat memisahkan Kami
daripada dia ... 51. Ini adalah mutlak kebenaran.
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Adakah mungkin bagi manusia memutarbelitkan Kitab
Suci secara lisan, dengan salah memetik atau
salah mentafsirkannya? (Tahrif bi'l-ma'na)
Bible
Al-Quran
Ya / Ya
Titus 1: 10-11 - 10. Sebab ada banyak penipu dan penipu
yang tidak berpengalaman dan tidak bersalah, terutama
mereka yang bersunat: 11. Yang mulut harus dihentikan,
yang merendahkan seluruh rumah, mengajar perkara yang
mereka tidak patut, demi kepentingan lucah.
------------------------------------------------Ali-İmran 3:78 - Dan ada di antara mereka yang
memisahkan Kitab-kitab dengan lidah mereka, supaya
kamu menganggap bahawa apa yang mereka katakan
adalah dari Kitab Suci, padahal bukan dari Kitab
Suci. Dan mereka berkata: “Ini adalah dari Allah,”
ketika itu bukan dari Allah, dan mereka bercakap
dusta tentang Allah dengan sengaja.
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Adakah orang yang mendakwa bahawa Bible telah diubah
atau dirosakkan sebenarnya melakukan kesalahan
menghujat atribut perwatakan dan sifat Tuhan dengan
mengimplikasikan bahawa sama ada Tuhan tidak tahu,
atau Tuhan tidak peduli, atau Tuhan tidak dapat
berbuat apa-apa tentang Bible yang diubah? (El-Alim,
Er-Rahman, Er-Rahim, El-Kadir)
Bible
Al-Quran
Ya / Ya
Yesaya 14:24 & 27 - 24. seperti yang saya
maksudkan, demikianlah ia harus berdiri ... 27.
Sebab TUHAN semesta alam telah menentukan, dan
siapakah yang akan membatalkannya?
Ibrani 4:12 - kerana Firman Tuhan hidup dan berkuasa…
------------------------------------------------Baqara 2:20, 255 - 20. Allah mempunyai kuasa atas
semua perkara ... 255. Allah! tiada tuhan
melainkan Dia, Yang Hidup, Yang Abadi. Tidak
tidur dan tidak tidur mengatasi Dia ... TakhtaNya
merangkul Surga dan bumi, dan ia tidak dapat
menahan Dia untuk menegakkan mereka berdua.
Nisa 4:158 – Allah… mendengar dan melihat segala sesuatu.

Adakah orang yang mendakwa bahawa Bible telah diubah
atau dirosakkan sebenarnya melakukan kesalahan
menghujat atribut perwatakan dan sifat Tuhan dengan
mengimplikasikan bahawa sama ada Tuhan tidak tahu,
atau Tuhan tidak peduli, atau Tuhan tidak dapat
berbuat apa-apa tentang Bible yang diubah? (El-Alim,
Er-Rahman, Er-Rahim, El-Kadir)
Bible
Al-Quran
Ya / Ya
Yesaya 14:24 & 27 - 24. seperti yang saya
maksudkan, demikianlah ia harus berdiri ... 27.
Sebab TUHAN semesta alam telah menentukan, dan
siapakah yang akan membatalkannya?
Ibrani 4:12 - kerana Firman Tuhan hidup dan berkuasa…
------------------------------------------------Baqara 2:20, 255 - 20. Allah mempunyai kuasa atas
semua perkara ... 255. Allah! tiada tuhan
melainkan Dia, Yang Hidup, Yang Abadi. Tidak
tidur dan tidak tidur mengatasi Dia ... TakhtaNya
merangkul Surga dan bumi, dan ia tidak dapat
menahan Dia untuk menegakkan mereka berdua.
Nisa 4:158 – Allah… mendengar dan melihat segala sesuatu.

Adakah orang yang mendakwa bahawa Bible telah
diubah atau dirosakkan sebenarnya melakukan
kesalahan menjunjung Syaitan melebihi Tuhan dengan
mengimplikasikan bahawa Syaitan menang atas Tuhan
Maha Perkasa dalam pertempuran untuk Bible? (ElAziz, El-Galib, El-Jebbar, El-Muktedir)
Bible
Al-Quran
Ya / Ya
P salm 94:7-9 – 8. Dia yang menanam telinga,
tidakkah ia akan mendengar? 9. Dia yang membentuk
mata, tidakkah ia melihat?
Ibrani 4:12-13 - 12. Kerana Firman Tuhan hidup
dan berkuasa ... 13. Tidak ada makhluk
apapun yang tidak nyata di hadapannya ...
------------------------------------------------Yunus 10:21 - beberapa plot terhadap ayat-ayat
Kami ... Sesungguhnya malaikat-malaikat kita
sedang merekam sengaja kamu.
Hijr 15: 9 - Kami telah menurunkan Peringatan,
dan Kami memeliharanya.
Taha 20: 5 & 51-52
- 5. Tuhan Yang Maha
Pemurah, yang ditubuhkan di atas takhta ... 51.
Apakah keadaan zaman dahulu? ... 52. Pengetahuan
tentang itu dengan Tuhanku (direkodkan) dalam
sebuah buku. Tuhanku tidak pernah sesat, ataupun
lupa.

Adakah orang yang mendakwa bahawa Bible telah
diubah atau dirosakkan sebenarnya melakukan
kesalahan menjunjung Syaitan melebihi Tuhan dengan
mengimplikasikan bahawa Syaitan menang atas Tuhan
Maha Perkasa dalam pertempuran untuk Bible? (ElAziz, El-Galib, El-Jebbar, El-Muktedir)
Bible
Al-Quran
Ya / Ya
P salm 94:7-9 – 8. Dia yang menanam telinga,
tidakkah ia akan mendengar? 9. Dia yang membentuk
mata, tidakkah ia melihat?
Ibrani 4:12-13 - 12. Kerana Firman Tuhan hidup
dan berkuasa ... 13. Tidak ada makhluk
apapun yang tidak nyata di hadapannya ...
------------------------------------------------Yunus 10:21 - beberapa plot terhadap ayat-ayat
Kami ... Sesungguhnya malaikat-malaikat kita
sedang merekam sengaja kamu.
Hijr 15: 9 - Kami telah menurunkan Peringatan,
dan Kami memeliharanya.
Taha 20: 5 & 51-52
- 5. Tuhan Yang Maha
Pemurah, yang ditubuhkan di atas takhta ... 51.
Apakah keadaan zaman dahulu? ... 52. Pengetahuan
tentang itu dengan Tuhanku (direkodkan) dalam
sebuah buku. Tuhanku tidak pernah sesat, ataupun
lupa.

1

2

3

10.

9.

1

2

3

10.

9.

Adakah orang yang mendakwa bahawa Bible telah diubah
atau dirosakkan sebenarnya melakukan kesalahan
menghujat atribut perwatakan dan sifat Tuhan dengan
mengimplikasikan bahawa sama ada Tuhan tidak tahu,
atau Tuhan tidak peduli, atau Tuhan tidak dapat
berbuat apa-apa tentang Bible yang diubah? (El-Alim,
Er-Rahman, Er-Rahim, El-Kadir)
Bible
Al-Quran
Ya / Ya
Yesaya 14:24 & 27 - 24. seperti yang saya
maksudkan, demikianlah ia harus berdiri ... 27.
Sebab TUHAN semesta alam telah menentukan, dan
siapakah yang akan membatalkannya?
Ibrani 4:12 - kerana Firman Tuhan hidup dan berkuasa…
------------------------------------------------Baqara 2:20, 255 - 20. Allah mempunyai kuasa atas
semua perkara ... 255. Allah! tiada tuhan
melainkan Dia, Yang Hidup, Yang Abadi. Tidak
tidur dan tidak tidur mengatasi Dia ... TakhtaNya
merangkul Surga dan bumi, dan ia tidak dapat
menahan Dia untuk menegakkan mereka berdua.
Nisa 4:158 – Allah… mendengar dan melihat segala sesuatu.

Adakah orang yang mendakwa bahawa Bible telah diubah
atau dirosakkan sebenarnya melakukan kesalahan
menghujat atribut perwatakan dan sifat Tuhan dengan
mengimplikasikan bahawa sama ada Tuhan tidak tahu,
atau Tuhan tidak peduli, atau Tuhan tidak dapat
berbuat apa-apa tentang Bible yang diubah? (El-Alim,
Er-Rahman, Er-Rahim, El-Kadir)
Bible
Al-Quran
Ya / Ya
Yesaya 14:24 & 27 - 24. seperti yang saya
maksudkan, demikianlah ia harus berdiri ... 27.
Sebab TUHAN semesta alam telah menentukan, dan
siapakah yang akan membatalkannya?
Ibrani 4:12 - kerana Firman Tuhan hidup dan berkuasa…
------------------------------------------------Baqara 2:20, 255 - 20. Allah mempunyai kuasa atas
semua perkara ... 255. Allah! tiada tuhan
melainkan Dia, Yang Hidup, Yang Abadi. Tidak
tidur dan tidak tidur mengatasi Dia ... TakhtaNya
merangkul Surga dan bumi, dan ia tidak dapat
menahan Dia untuk menegakkan mereka berdua.
Nisa 4:158 – Allah… mendengar dan melihat segala sesuatu.

Adakah orang yang mendakwa bahawa Bible telah
diubah atau dirosakkan sebenarnya melakukan
kesalahan menjunjung Syaitan melebihi Tuhan dengan
mengimplikasikan bahawa Syaitan menang atas Tuhan
Maha Perkasa dalam pertempuran untuk Bible? (ElAziz, El-Galib, El-Jebbar, El-Muktedir)
Bible
Al-Quran
Ya / Ya
P salm 94:7-9 – 8. Dia yang menanam telinga,
tidakkah ia akan mendengar? 9. Dia yang membentuk
mata, tidakkah ia melihat?
Ibrani 4:12-13 - 12. Kerana Firman Tuhan hidup
dan berkuasa ... 13. Tidak ada makhluk
apapun yang tidak nyata di hadapannya ...
------------------------------------------------Yunus 10:21 - beberapa plot terhadap ayat-ayat
Kami ... Sesungguhnya malaikat-malaikat kita
sedang merekam sengaja kamu.
Hijr 15: 9 - Kami telah menurunkan Peringatan,
dan Kami memeliharanya.
Taha 20: 5 & 51-52
- 5. Tuhan Yang Maha
Pemurah, yang ditubuhkan di atas takhta ... 51.
Apakah keadaan zaman dahulu? ... 52. Pengetahuan
tentang itu dengan Tuhanku (direkodkan) dalam
sebuah buku. Tuhanku tidak pernah sesat, ataupun
lupa.
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Adakah Tuhan mempunyai standard yang berbeza bagi
Kitab-kitab Suci-Nya, iaitu melindungi sebahagian
buku tetapi bukan semua buku? (El-Adl, El-Hadi,
El-Mumim, El-Muksit)
Bible
Al-Quran
Tidak / Tidak
Mazmur 12:6-7 - 6. Kata-kata Tuhan adalah kata-kata
yang tulen, Seperti perak dicoba di dalam perapian
bumi, disucikan tujuh kali. 7. Engkau harus menjaga
mereka, ya Tuhan, Engkau akan memelihara mereka dari
generasi ini untuk selama-lamanya.
Lukas 21:33 - Langit dan bumi akan lenyap; tetapi
perkataan-Ku tidak akan berlalu.
------------------------------------------------Tevbe 9:111 - Itulah janji yang mengikat Allah
dalam Taurat dan Injil dan Al-Quran. Siapakah
yang lebih setia kepada janjinya daripada Allah?
Hud 11:57 - Tuhanku adalah Penjaga atas segala sesuatu.
İbrahim 14:47 - Jangan sekali-kali berfikir
bahawa Allah akan gagal dalam janji-Nya kepada
utusan-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi
Maha Bijaksana.
Hajj 22:47 - Allah tidak akan pernah menjatuhkan
janjiNya.
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Adakah Sabda Tuhan itu standard yang universal
dan tidak boleh diubah, yang berdasarkannya Tuhan
akan menghakimi manusia sejagat pada Hari Penghakiman?
(El-Hakem, El-Hakk, El-Hafiz, El-Hasib)
Bible
Al-Quran
Ya / Ya
John 12:48 - Barangsiapa menolak Aku, dan tidak
menerima perkataan-Ku, topi h ada hakimnya, yaitu
firman yang telah Kukatakan, itulah yang akan
menjadi hakimnya pada akhir zaman.
Wahyu 20:12 - Dan aku melihat yang mati yang kecil dan
besar, berdiri di hadapan Allah… Dan orang mati diadili
dari hal-hal yang tertulis di dalam kitab-kitab.
------------------------------------------------Hijr 15:9-10 - 9 . Kami telah, tanpa keraguan,
menghantar Peringatan, dan kami memeliharanya.
10. Kami menghantar utusan sebelum kamu, kepada
bangsa-bangsa yang lebih tua.
Zumar 39: 69-70
- 69. buku itu akan dibuka, dan
para nabi dan saksi akan dibawa, dan rakyat akan
diadili dengan ekuitas penuh, dan tidak ada yang
akan dianiaya. 70. Dan setiap jiwa akan dibayar
untuk apa yang telah dilakukannya.

Adakah Sabda Tuhan itu standard yang universal
dan tidak boleh diubah, yang berdasarkannya Tuhan
akan menghakimi manusia sejagat pada Hari Penghakiman?
(El-Hakem, El-Hakk, El-Hafiz, El-Hasib)
Bible
Al-Quran
Ya / Ya
John 12:48 - Barangsiapa menolak Aku, dan tidak
menerima perkataan-Ku, topi h ada hakimnya, yaitu
firman yang telah Kukatakan, itulah yang akan
menjadi hakimnya pada akhir zaman.
Wahyu 20:12 - Dan aku melihat yang mati yang kecil dan
besar, berdiri di hadapan Allah… Dan orang mati diadili
dari hal-hal yang tertulis di dalam kitab-kitab.
------------------------------------------------Hijr 15:9-10 - 9 . Kami telah, tanpa keraguan,
menghantar Peringatan, dan kami memeliharanya.
10. Kami menghantar utusan sebelum kamu, kepada
bangsa-bangsa yang lebih tua.
Zumar 39: 69-70
- 69. buku itu akan dibuka, dan
para nabi dan saksi akan dibawa, dan rakyat akan
diadili dengan ekuitas penuh, dan tidak ada yang
akan dianiaya. 70. Dan setiap jiwa akan dibayar
untuk apa yang telah dilakukannya.

12.

11.

12.

11.

Adakah Tuhan mempunyai standard yang berbeza bagi
Kitab-kitab Suci-Nya, iaitu melindungi sebahagian
buku tetapi bukan semua buku? (El-Adl, El-Hadi,
El-Mumim, El-Muksit)
Bible
Al-Quran
Tidak / Tidak
Mazmur 12:6-7 - 6. Kata-kata Tuhan adalah kata-kata
yang tulen, Seperti perak dicoba di dalam perapian
bumi, disucikan tujuh kali. 7. Engkau harus menjaga
mereka, ya Tuhan, Engkau akan memelihara mereka dari
generasi ini untuk selama-lamanya.
Lukas 21:33 - Langit dan bumi akan lenyap; tetapi
perkataan-Ku tidak akan berlalu.
------------------------------------------------Tevbe 9:111 - Itulah janji yang mengikat Allah
dalam Taurat dan Injil dan Al-Quran. Siapakah
yang lebih setia kepada janjinya daripada Allah?
Hud 11:57 - Tuhanku adalah Penjaga atas segala sesuatu.
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Adakah percayawan dibenarkan untuk mempercayai
satu bahagian Kitab Suci tetapi pada masa yang
sama tidak mempercayai bahagian lain Kitab Suci?
Bible
Al-Quran
Tidak / Tidak
Kisah 20:27 - Kerana aku tidak mengelak daripada
menyatakan segala rencana Tuhan kepadamu.
2 Timotius 3:16 - Semua tulisan Kitab ialah Tuhandihembus dan bermanfaat untuk pengajaran, penginsafan,
pembetulan, pemberian tunjuk ajar dalam keadilbenaran,
------------------------------------------------Al Baqarah 2:85 - …Patutkah kamu hanya percaya kepada
sebahagian (dari isi) Kitab Taurat dan mengingkari
akan sebahagian yang lain?
Al Baqarah 2:136 & 285 - 136. Katakanlah: Kami beriman
kepada…Nabi Musa (Taurat) dan Nabi Isa (Injil), dan
kepada apa yang diberikan kepada Nabi-nabi dari Tuhan
mereka; 285. …Beriman kepada Allah,…dan Kitab-kitabNya, dan Rasul-rasul-Nya. …Kami tidak membezakan
antara seorang dengan yang lain dari Rasul-rasulnya.
Al-i İmran 3:84 & 119 - 84. Kami tidak membeza-bezakan
seseorang pun di antara mereka. 119. Kamu juga beriman
kepada segala Kitab Allah.
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Adakah Tuhan mahu percayawan hari ini membaca dan
mematuhi semua Kitab Suci yang diutus-Nya?
Bible
Al-Quran
Ya / Ya
1 Timotius 4:15-16 - Jangan abaikan kurniaan yang
ada dalam kamu yang telah diberi kepadamu melalui
nubuat berserta dengan peletakan tangan oleh
kepenatuaan. Amalkan hal-hal ini; berada dalamnya
agar perkembanganmu dapat ternyata kepada semua.
2 Timotius 2:15 - Hendaklah kamu berusaha mempersembahkan diri teruji lulus kepada Tuhan, pekerja yang
tidak perlu berasa malu, memotong dengan lurus sabda
kebenaran.
------------------------------------------------Al-i Imran 3:79 - .Hendaklah kamu menjadi orang-orang
Rabbaniyin (yang hanya menyembah Allah Taala - dengan
ilmu dan amal yang sempurna), kerana kamu sentiasa
mengajarkan isi Kitab Allah itu, dan kerana kamu
selalu mempelajarinya..
Nota : Perkiraan bilangan perkataan dan huruf bagi
Kitab Suci yang harus dipercayai orang Muslim,
menunjukkan bahawa Tevrat, Zebur dan Injil
membentuk 90% dan Al-Quran hanya membentuk 10%.
Bible:
Perkataan = 783,137 Huruf 3,566,480
Al-Quran:
Perkataan = 77,934 Huruf
326,048
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Adakah ketaatan kepada Sabda Tuhan ialah syarat
utama bagi seseorang untuk menerima “berkat”
dalam hidup mereka?
Ya / Ya
Ulangan 11:26-27 - 26. Lihatlah, aku menetapkan
hari ini kepadamu berkat dan kutuk. 27. Berkat
sekiranya kamu mematuhi perintah ...
Ulangan 28:13 - Tuhan akan menjadikan engkau kepala,
dan bukan ekor; dan engkau akan berada di atas saja,
dan engkau tidak akan berada di bawahnya, jika engkau
mendengarkan perintah-perintah TUHAN, Allahmu, yang
aku perintahkan kepadamu pada hari ini, untuk
mematuhi dan melakukannya.
Ulangan 30:19 - Saya telah menetapkan sebelum
kamu hidup dan mati, berkat dan kutuk; Oleh itu,
pilihlah kehidupan.
------------------------------------------------Bakara 2: 2-4
- 2. Inilah Kitab yang tidak ada
keraguan, di dalamnya adalah petunjuk bagi mereka
yang takut kepada Allah ... 3. Dan orang yang beriman
... 4. yang diturunkan sebelum kamu (Kitab dan Para
Nabi), dan pasti iman di akhirat. 5. Ini adalah
orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk dari Tuhan
mereka, dan itulah yang berjaya.

Adakah ketaatan kepada Sabda Tuhan ialah syarat
utama bagi seseorang untuk menerima “berkat”
dalam hidup mereka?
Ya / Ya
Ulangan 11:26-27 - 26. Lihatlah, aku menetapkan
hari ini kepadamu berkat dan kutuk. 27. Berkat
sekiranya kamu mematuhi perintah ...
Ulangan 28:13 - Tuhan akan menjadikan engkau kepala,
dan bukan ekor; dan engkau akan berada di atas saja,
dan engkau tidak akan berada di bawahnya, jika engkau
mendengarkan perintah-perintah TUHAN, Allahmu, yang
aku perintahkan kepadamu pada hari ini, untuk
mematuhi dan melakukannya.
Ulangan 30:19 - Saya telah menetapkan sebelum
kamu hidup dan mati, berkat dan kutuk; Oleh itu,
pilihlah kehidupan.
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Adakah orang yang enggan membaca dan mematuhi
Bible sebenarnya berada di bawah laknat sebagai
orang yang tidak percaya? (Kâfir)
Ya / Ya
Yeremia 11: 3
- Terkutuklah orang yang tidak
mematuhi firman perjanjian ini ...
Ibrani 12: 25-29 - 25. Lihatlah bahawa kamu tidak
menolak orang yang berbicara. 29. Sebab Allah
kita adalah api yang menghanguskan.
------------------------------------------------A'raf 7:36 & 40-49 - 36. Tetapi orang-orang yang
mendustakan ayat-ayat Kami dan menghina mereka; itu
adalah pemilik Kebakaran yang sah; mereka akan kekal
di dalamnya selama-lamanya ... 40. Mereka yang
menyangkal ayat-ayat kami dan menghina mereka, bagi
mereka pintu Syurga tidak akan dibuka ... 41. Mereka
akan menjadi tempat tidur neraka ...
Ankebut 29: 46-47 - 46. maka janganlah kamu
membantah dengan Ahli Kitab ... 47. tidak ada yang
menyangkal ayat-ayat Kami kecuali orang-orang kafir.

Adakah orang yang enggan membaca dan mematuhi
Bible sebenarnya berada di bawah laknat sebagai
orang yang tidak percaya? (Kâfir)
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Adakah diterima bahawa kanun Kitab Suci menjadi
muktamad dengan berakhirnya buku Wahi(Wahyu)?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Wahyu 22: 18-19 - 18. Sebab aku bersaksi kepada
setiap orang yang mendengar perkataan nubuat
kitab ini, jika ada or ang yang menambah hal-hal
ini, Allah akan menambah kepadanya malapetaka
yang tertulis dalam kitab ini; 19. Dan jika ada
orang yang menjauhkan dari perkataan-perkataan
dari kitab nubuat ini, Allah akan mengambil
bagian dari pohon kehidupan, dan dari kota kudus,
dan dari hal-hal yang tertulis dalam kitab ini.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:19-20 - 19. Agama yang sebenar di
sisi Allah adalah Islam. Mereka yang sebelum ini
menerima Kitab Suci tidak bersetuju dengan mereka
melalui cemburu hanya setelah pengetahuan datang
kepada mereka ... 20. Jika mereka menjadi Muslim
mereka akan dibimbing dengan betul.
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Untuk membolehkan Al-Quran dianggap sebagai Sabda
Tuhan, adalah ia perlu sejajar sepenuhnya dengan
Kitab Sejarah seperti yang telah dicatat dalam
Bible?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
1 Korintus 14:32-33
- 32. Dan roh para nabi
tunduk kepada para nabi. 33. Sebab Allah bukanlah
pengarang kekeliruan tetapi damai sejahtera,
seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus.
Galatia 1:8 - Tetapi sekalipun kita atau malaikat
dari surga, memberitakan Injil lain kepada kamu
daripada itu yang telah kami beritakan kepadamu,
biarlah ia terkutuk.
2 John 1:9 - Barangsiapa melampaui batas dan tidak
bertahan dalam ajaran Kristus, ia tidak mempunyai Allah.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:85 - Dia yang mencari agama selain
daripada Islam, itu tidak akan diterima daripadanya,
dan dia akan menjadi kalah di akhirat.
Ahzab 33:40- Muhammad bukanlah bapa kepada manamana lelaki di antara kamu, tetapi dia adalah
utusan Allah dan Meterai Nabi .
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daripada Islam, itu tidak akan diterima daripadanya,
dan dia akan menjadi kalah di akhirat.
Ahzab 33:40- Muhammad bukanlah bapa kepada manamana lelaki di antara kamu, tetapi dia adalah
utusan Allah dan Meterai Nabi .

Untuk membolehkan Al-Quran dianggap sebagai Sabda
Tuhan, adalah ia perlu sejajar sepenuhnya dengan
Kitab Sejarah seperti yang telah dicatat dalam
Bible?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
1 Korintus 14:32-33
- 32. Dan roh para nabi
tunduk kepada para nabi. 33. Sebab Allah bukanlah
pengarang kekeliruan tetapi damai sejahtera,
seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus.
Galatia 1:8 - Tetapi sekalipun kita atau malaikat
dari surga, memberitakan Injil lain kepada kamu
daripada itu yang telah kami beritakan kepadamu,
biarlah ia terkutuk.
2 John 1:9 - Barangsiapa melampaui batas dan tidak
bertahan dalam ajaran Kristus, ia tidak mempunyai Allah.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:85 - Dia yang mencari agama selain
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Adakah Al-Quran mengandungi percanggahan asas dari
segi doktrin dan sejarah, yang sama sekali bertentangan dengan apa yang terdapat di dalam Bible?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
1 Yohanes 2:22-24
- 23. Barangsiapa mendustakan
Anak, ia sama sekali tidak mempunyai Bapa ... 24.
Oleh karena itu, tinggallah kamu di dalam kamu,
yang telah kamu dengar dari awal ... teruskan di
dalam Anak , dan dalam Bapa ...
2 John 1:9 - Siapa saja yang melampaui dan tidak
bertahan dalam ajaran Kristus, tidak mempunyai Allah.
------------------------------------------------Shuara 26:196 -197
- 196. Dan ada dalam Kitab
orang-orang dahulu. 197. Bukankah itu tanda bagi
mereka bahawa para doktor Anak-anak Israel tahu?
Fussilat 41:43
- Wahai Nabi, tidak ada yang
dikatakan kepada kamu yang belum pernah dikatakan
kepada Rasul- rasul sebelum kamu.
Shura 42:15
- katakan: “Saya percaya pada apa
yang telah diutus oleh Kitab Allah ... Hendaklah
tidak ada hujah di antara kita.
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kepada Rasul- rasul sebelum kamu.
Shura 42:15
- katakan: “Saya percaya pada apa
yang telah diutus oleh Kitab Allah ... Hendaklah
tidak ada hujah di antara kita.

Apakah konsep “ilham” atau “wahi” dalam Al-Quran
adalah sama seperti yang ada dalam Bible?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
2 Timotius 3:16
- Segala tulisan yang diilhamkan
Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk
menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki, untuk
memberi pengajaran dalam kebenaran.
2 Petrus 1:20-21
- 20. Mengetahui ini terlebih
dahulu, bahawa tidak ada nubuat dari kitab suci
adalah tafsiran peribadi. 21. Sebab nubuat itu tidak
datang pada setiap saat oleh kehendak manusia, tetapi
orang-orang suci dari Tuhan berbicara seperti yang
dipindahkan oleh Roh Kudus.
------------------------------------------------Nisa 4:163 - Kami menghantar wahyu kepada kamu,
seperti yang Kami kirimkan kepada ... Yesus ...
dan Salomo, dan ...
En'am 6:19 - Katakanlah: “Allah adalah saksi antara
kamu dan aku, dan Al Quran ini telah diilhami bagiku,
supaya aku memberi peringatan dengan kamu dan sesiapa
pun yang dapat sampai kepada kamu ... 93.
Siapakah yang lebih bersalah daripada orang yang
melemparkan berdusta terhadap Allah atau berkata:
“Aku terinspirasi”, ketika dia tidak diilhami
dalam apa ...
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kepada Rasul- rasul sebelum kamu.
Shura 42:15
- katakan: “Saya percaya pada apa
yang telah diutus oleh Kitab Allah ... Hendaklah
tidak ada hujah di antara kita.

Apakah konsep “ilham” atau “wahi” dalam Al-Quran
adalah sama seperti yang ada dalam Bible?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
2 Timotius 3:16
- Segala tulisan yang diilhamkan
Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk
menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki, untuk
memberi pengajaran dalam kebenaran.
2 Petrus 1:20-21
- 20. Mengetahui ini terlebih
dahulu, bahawa tidak ada nubuat dari kitab suci
adalah tafsiran peribadi. 21. Sebab nubuat itu tidak
datang pada setiap saat oleh kehendak manusia, tetapi
orang-orang suci dari Tuhan berbicara seperti yang
dipindahkan oleh Roh Kudus.
------------------------------------------------Nisa 4:163 - Kami menghantar wahyu kepada kamu,
seperti yang Kami kirimkan kepada ... Yesus ...
dan Salomo, dan ...
En'am 6:19 - Katakanlah: “Allah adalah saksi antara
kamu dan aku, dan Al Quran ini telah diilhami bagiku,
supaya aku memberi peringatan dengan kamu dan sesiapa
pun yang dapat sampai kepada kamu ... 93.
Siapakah yang lebih bersalah daripada orang yang
melemparkan berdusta terhadap Allah atau berkata:
“Aku terinspirasi”, ketika dia tidak diilhami
dalam apa ...

Apakah konsep “ilham” atau “wahi” dalam Al-Quran
adalah sama seperti yang ada dalam Bible?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
2 Timotius 3:16
- Segala tulisan yang diilhamkan
Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk
menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki, untuk
memberi pengajaran dalam kebenaran.
2 Petrus 1:20-21
- 20. Mengetahui ini terlebih
dahulu, bahawa tidak ada nubuat dari kitab suci
adalah tafsiran peribadi. 21. Sebab nubuat itu tidak
datang pada setiap saat oleh kehendak manusia, tetapi
orang-orang suci dari Tuhan berbicara seperti yang
dipindahkan oleh Roh Kudus.
------------------------------------------------Nisa 4:163 - Kami menghantar wahyu kepada kamu,
seperti yang Kami kirimkan kepada ... Yesus ...
dan Salomo, dan ...
En'am 6:19 - Katakanlah: “Allah adalah saksi antara
kamu dan aku, dan Al Quran ini telah diilhami bagiku,
supaya aku memberi peringatan dengan kamu dan sesiapa
pun yang dapat sampai kepada kamu ... 93.
Siapakah yang lebih bersalah daripada orang yang
melemparkan berdusta terhadap Allah atau berkata:
“Aku terinspirasi”, ketika dia tidak diilhami
dalam apa ...
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21.

21.

Adakah orang Yahudi atau orang Kristian menerima
Al-Quran sebagai Sabda Tuhan?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Ulangan 18:20-22 - 20. Tetapi nabi, yang akan
menganggap untuk berkata-kata dalam nama saya,
yang saya tidak memerintahkan dia untuk bercakap
... bahkan nabi itu akan mati ... 22. jika
perkara itu tidak berlaku, tidak juga berlaku ...
kamu tidak akan takut daripada dia.
Yesaya 8:20 - Kepada hukum dan kesaksian; jika
mereka tidak bercakap menurut perkataan ini, itu
adalah kerana tidak ada cahaya di dalamnya.
------------------------------------------------Nisa 4:82 - Tidakkah mereka memikirkan Al-Quran?
Sekiranya ia dari selain Allah, mereka akan
mendapati terdapat banyak percanggahan.
Shu'ara 26:196-197 - 196. Ia ada dalam Kitab - kitab
orang-orang dahulu. 197. Bukankah itu tanda bagi
mereka bahawa para doktor Anak-anak Israel tahu?

Adakah orang Yahudi atau orang Kristian menerima
Al-Quran sebagai Sabda Tuhan?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Ulangan 18:20-22 - 20. Tetapi nabi, yang akan
menganggap untuk berkata-kata dalam nama saya,
yang saya tidak memerintahkan dia untuk bercakap
... bahkan nabi itu akan mati ... 22. jika
perkara itu tidak berlaku, tidak juga berlaku ...
kamu tidak akan takut daripada dia.
Yesaya 8:20 - Kepada hukum dan kesaksian; jika
mereka tidak bercakap menurut perkataan ini, itu
adalah kerana tidak ada cahaya di dalamnya.
------------------------------------------------Nisa 4:82 - Tidakkah mereka memikirkan Al-Quran?
Sekiranya ia dari selain Allah, mereka akan
mendapati terdapat banyak percanggahan.
Shu'ara 26:196-197 - 196. Ia ada dalam Kitab - kitab
orang-orang dahulu. 197. Bukankah itu tanda bagi
mereka bahawa para doktor Anak-anak Israel tahu?

Selepas Tuhan mengutus Kitab Suci, adakah Dia
akan berasa perlu untuk membatalkan atau
memansuhkan sesetengah ayatnya? (Mensuh & Nesih)
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Mazmur 89:34 - Perjanjian saya tidak akan pecah,
dan saya tidak akan mengubah perkara yang keluar
dari bibir saya.
Lukas 16:17 - Dan lebih mudah bagi surga dan bumi
untuk berlalu, daripada untuk satu undang-undang
undang-undang gagal.
Yohanes 10:35 - firman Tuhan datang, dan kitab
itu tidak dapat ...
------------------------------------------------Bakara 2106 - Jika kita membatalkan sebarang ayat
atau menyebabkannya dilupakan, Kami
menggantikannya dengan lebih baik atau yang
serupa. Adakah anda tidak tahu bahawa Allah
mempunyai kuasa atas segala sesuatu?
Ra'd 13:39 - Allah menghapus atau menegaskan apa yang
Dia kehendaki, dan bersamanya adalah Ibu Kitab.
Nahl 16:101 - Apabila kita bertukar wahyu
menggantikan wahyu yang lain - dan Allah
mengetahui apa yang Dia katakan - mereka berkata:
“Kamu seorang penipu”.
İsra 17:86 - Dan jika kami menghendaki, tentulah Kami
akan menghapuskan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu.

Selepas Tuhan mengutus Kitab Suci, adakah Dia
akan berasa perlu untuk membatalkan atau
memansuhkan sesetengah ayatnya? (Mensuh & Nesih)
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Mazmur 89:34 - Perjanjian saya tidak akan pecah,
dan saya tidak akan mengubah perkara yang keluar
dari bibir saya.
Lukas 16:17 - Dan lebih mudah bagi surga dan bumi
untuk berlalu, daripada untuk satu undang-undang
undang-undang gagal.
Yohanes 10:35 - firman Tuhan datang, dan kitab
itu tidak dapat ...
------------------------------------------------Bakara 2106 - Jika kita membatalkan sebarang ayat
atau menyebabkannya dilupakan, Kami
menggantikannya dengan lebih baik atau yang
serupa. Adakah anda tidak tahu bahawa Allah
mempunyai kuasa atas segala sesuatu?
Ra'd 13:39 - Allah menghapus atau menegaskan apa yang
Dia kehendaki, dan bersamanya adalah Ibu Kitab.
Nahl 16:101 - Apabila kita bertukar wahyu
menggantikan wahyu yang lain - dan Allah
mengetahui apa yang Dia katakan - mereka berkata:
“Kamu seorang penipu”.
İsra 17:86 - Dan jika kami menghendaki, tentulah Kami
akan menghapuskan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu.
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Adakah orang Yahudi atau orang Kristian menerima
Al-Quran sebagai Sabda Tuhan?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Ulangan 18:20-22 - 20. Tetapi nabi, yang akan
menganggap untuk berkata-kata dalam nama saya,
yang saya tidak memerintahkan dia untuk bercakap
... bahkan nabi itu akan mati ... 22. jika
perkara itu tidak berlaku, tidak juga berlaku ...
kamu tidak akan takut daripada dia.
Yesaya 8:20 - Kepada hukum dan kesaksian; jika
mereka tidak bercakap menurut perkataan ini, itu
adalah kerana tidak ada cahaya di dalamnya.
------------------------------------------------Nisa 4:82 - Tidakkah mereka memikirkan Al-Quran?
Sekiranya ia dari selain Allah, mereka akan
mendapati terdapat banyak percanggahan.
Shu'ara 26:196-197 - 196. Ia ada dalam Kitab - kitab
orang-orang dahulu. 197. Bukankah itu tanda bagi
mereka bahawa para doktor Anak-anak Israel tahu?

Adakah orang Yahudi atau orang Kristian menerima
Al-Quran sebagai Sabda Tuhan?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Ulangan 18:20-22 - 20. Tetapi nabi, yang akan
menganggap untuk berkata-kata dalam nama saya,
yang saya tidak memerintahkan dia untuk bercakap
... bahkan nabi itu akan mati ... 22. jika
perkara itu tidak berlaku, tidak juga berlaku ...
kamu tidak akan takut daripada dia.
Yesaya 8:20 - Kepada hukum dan kesaksian; jika
mereka tidak bercakap menurut perkataan ini, itu
adalah kerana tidak ada cahaya di dalamnya.
------------------------------------------------Nisa 4:82 - Tidakkah mereka memikirkan Al-Quran?
Sekiranya ia dari selain Allah, mereka akan
mendapati terdapat banyak percanggahan.
Shu'ara 26:196-197 - 196. Ia ada dalam Kitab - kitab
orang-orang dahulu. 197. Bukankah itu tanda bagi
mereka bahawa para doktor Anak-anak Israel tahu?

Selepas Tuhan mengutus Kitab Suci, adakah Dia
akan berasa perlu untuk membatalkan atau
memansuhkan sesetengah ayatnya? (Mensuh & Nesih)
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Mazmur 89:34 - Perjanjian saya tidak akan pecah,
dan saya tidak akan mengubah perkara yang keluar
dari bibir saya.
Lukas 16:17 - Dan lebih mudah bagi surga dan bumi
untuk berlalu, daripada untuk satu undang-undang
undang-undang gagal.
Yohanes 10:35 - firman Tuhan datang, dan kitab
itu tidak dapat ...
------------------------------------------------Bakara 2106 - Jika kita membatalkan sebarang ayat
atau menyebabkannya dilupakan, Kami
menggantikannya dengan lebih baik atau yang
serupa. Adakah anda tidak tahu bahawa Allah
mempunyai kuasa atas segala sesuatu?
Ra'd 13:39 - Allah menghapus atau menegaskan apa yang
Dia kehendaki, dan bersamanya adalah Ibu Kitab.
Nahl 16:101 - Apabila kita bertukar wahyu
menggantikan wahyu yang lain - dan Allah
mengetahui apa yang Dia katakan - mereka berkata:
“Kamu seorang penipu”.
İsra 17:86 - Dan jika kami menghendaki, tentulah Kami
akan menghapuskan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu.

Selepas Tuhan mengutus Kitab Suci, adakah Dia
akan berasa perlu untuk membatalkan atau
memansuhkan sesetengah ayatnya? (Mensuh & Nesih)
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Mazmur 89:34 - Perjanjian saya tidak akan pecah,
dan saya tidak akan mengubah perkara yang keluar
dari bibir saya.
Lukas 16:17 - Dan lebih mudah bagi surga dan bumi
untuk berlalu, daripada untuk satu undang-undang
undang-undang gagal.
Yohanes 10:35 - firman Tuhan datang, dan kitab
itu tidak dapat ...
------------------------------------------------Bakara 2106 - Jika kita membatalkan sebarang ayat
atau menyebabkannya dilupakan, Kami
menggantikannya dengan lebih baik atau yang
serupa. Adakah anda tidak tahu bahawa Allah
mempunyai kuasa atas segala sesuatu?
Ra'd 13:39 - Allah menghapus atau menegaskan apa yang
Dia kehendaki, dan bersamanya adalah Ibu Kitab.
Nahl 16:101 - Apabila kita bertukar wahyu
menggantikan wahyu yang lain - dan Allah
mengetahui apa yang Dia katakan - mereka berkata:
“Kamu seorang penipu”.
İsra 17:86 - Dan jika kami menghendaki, tentulah Kami
akan menghapuskan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu.
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23.

Sekiranya Al-Quran turun dari “Tuan Dunia” dan
telah disahkan oleh sekumpulan demon, adakah ini
tanda yang baik bahawa ia berasal dari Tuhan?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Yohanes 14:30 – Selanjutnya… pangeran dunia ini
datang, dan tidak ada apa-apa dalam diri saya.
2 Korintus 4:3-4 - 3. Jika Injil kita tersembunyi
.. 4. Di dalamnya tuhan dunia ini telah buta
pikiran orang-orang yang tidak percaya…
------------------------------------------------Fatih 1:2 - Segala puji bagi Allah, Tuhan
sekalian alam.
Yunus 10:37 - Al-Quran tidak dapat diciptakan
(oleh satu) selain Allah ... dari Tuhan sekalian
alam.
Ahkaf 46:29-30 - 29. Kami membawa kepada kamu
sekumpulan jin supaya mereka dapat mendengar Al Quran ... 30. Ini mengesahkan apa yang telah
berlaku sebelum ini, dan ia memberi petunjuk
kepada Kebenaran dan kepada Jalan Lurus.

Sekiranya Al-Quran turun dari “Tuan Dunia” dan
telah disahkan oleh sekumpulan demon, adakah ini
tanda yang baik bahawa ia berasal dari Tuhan?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Yohanes 14:30 – Selanjutnya… pangeran dunia ini
datang, dan tidak ada apa-apa dalam diri saya.
2 Korintus 4:3-4 - 3. Jika Injil kita tersembunyi
.. 4. Di dalamnya tuhan dunia ini telah buta
pikiran orang-orang yang tidak percaya…
------------------------------------------------Fatih 1:2 - Segala puji bagi Allah, Tuhan
sekalian alam.
Yunus 10:37 - Al-Quran tidak dapat diciptakan
(oleh satu) selain Allah ... dari Tuhan sekalian
alam.
Ahkaf 46:29-30 - 29. Kami membawa kepada kamu
sekumpulan jin supaya mereka dapat mendengar Al Quran ... 30. Ini mengesahkan apa yang telah
berlaku sebelum ini, dan ia memberi petunjuk
kepada Kebenaran dan kepada Jalan Lurus.

Adakah Kitab Suci perlu berulang kali menafikan
bahawa ia adalah daripada Syaitan?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Matius 7:15-20
- 15 Waspadalah terhadap nabinabi palsu ... 16 Oleh karena itu, dengan buahnya
kamu akan mengenal mereka.
John 8:44-49 - 46. Siapakah di antara kamu yang
menuduh saya tentang dosa?
------------------------------------------------Nahl 16:98 - Apabila kamu membaca Al-Quran berlindung
kepada Allah dari syaitan yang terkutuk.
Sebe 34:8 & 46 - 8. Adakah dia telah mencipta
kebohongan terhadap Allah, atau ada kegilaannya?
(diilhamkan oleh setan)? “Katakanlah (kepada
mereka o Muhammad) ... 46. Tidak ada kegilaan di
kawan anda.
Tekvir 81:22 & 25 .22. Tidak, anda sahabat (the
nabi) tidak gila ... 25. Dan ini (Al-Quran) tidak
disebutkan syaitan yang terkutuk.
Nota: Hz. Muhammad sering menafikan bahawa dia
dirasuk demon: 15:6-7, 23:70, 37:36, 44:14, 51:5052, 68:51.

Adakah Kitab Suci perlu berulang kali menafikan
bahawa ia adalah daripada Syaitan?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Matius 7:15-20
- 15 Waspadalah terhadap nabinabi palsu ... 16 Oleh karena itu, dengan buahnya
kamu akan mengenal mereka.
John 8:44-49 - 46. Siapakah di antara kamu yang
menuduh saya tentang dosa?
------------------------------------------------Nahl 16:98 - Apabila kamu membaca Al-Quran berlindung
kepada Allah dari syaitan yang terkutuk.
Sebe 34:8 & 46 - 8. Adakah dia telah mencipta
kebohongan terhadap Allah, atau ada kegilaannya?
(diilhamkan oleh setan)? “Katakanlah (kepada
mereka o Muhammad) ... 46. Tidak ada kegilaan di
kawan anda.
Tekvir 81:22 & 25 .22. Tidak, anda sahabat (the
nabi) tidak gila ... 25. Dan ini (Al-Quran) tidak
disebutkan syaitan yang terkutuk.
Nota: Hz. Muhammad sering menafikan bahawa dia
dirasuk demon: 15:6-7, 23:70, 37:36, 44:14, 51:5052, 68:51.
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Sekiranya Al-Quran turun dari “Tuan Dunia” dan
telah disahkan oleh sekumpulan demon, adakah ini
tanda yang baik bahawa ia berasal dari Tuhan?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Yohanes 14:30 – Selanjutnya… pangeran dunia ini
datang, dan tidak ada apa-apa dalam diri saya.
2 Korintus 4:3-4 - 3. Jika Injil kita tersembunyi
.. 4. Di dalamnya tuhan dunia ini telah buta
pikiran orang-orang yang tidak percaya…
------------------------------------------------Fatih 1:2 - Segala puji bagi Allah, Tuhan
sekalian alam.
Yunus 10:37 - Al-Quran tidak dapat diciptakan
(oleh satu) selain Allah ... dari Tuhan sekalian
alam.
Ahkaf 46:29-30 - 29. Kami membawa kepada kamu
sekumpulan jin supaya mereka dapat mendengar Al Quran ... 30. Ini mengesahkan apa yang telah
berlaku sebelum ini, dan ia memberi petunjuk
kepada Kebenaran dan kepada Jalan Lurus.

Sekiranya Al-Quran turun dari “Tuan Dunia” dan
telah disahkan oleh sekumpulan demon, adakah ini
tanda yang baik bahawa ia berasal dari Tuhan?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Yohanes 14:30 – Selanjutnya… pangeran dunia ini
datang, dan tidak ada apa-apa dalam diri saya.
2 Korintus 4:3-4 - 3. Jika Injil kita tersembunyi
.. 4. Di dalamnya tuhan dunia ini telah buta
pikiran orang-orang yang tidak percaya…
------------------------------------------------Fatih 1:2 - Segala puji bagi Allah, Tuhan
sekalian alam.
Yunus 10:37 - Al-Quran tidak dapat diciptakan
(oleh satu) selain Allah ... dari Tuhan sekalian
alam.
Ahkaf 46:29-30 - 29. Kami membawa kepada kamu
sekumpulan jin supaya mereka dapat mendengar Al Quran ... 30. Ini mengesahkan apa yang telah
berlaku sebelum ini, dan ia memberi petunjuk
kepada Kebenaran dan kepada Jalan Lurus.

Adakah Kitab Suci perlu berulang kali menafikan
bahawa ia adalah daripada Syaitan?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Matius 7:15-20
- 15 Waspadalah terhadap nabinabi palsu ... 16 Oleh karena itu, dengan buahnya
kamu akan mengenal mereka.
John 8:44-49 - 46. Siapakah di antara kamu yang
menuduh saya tentang dosa?
------------------------------------------------Nahl 16:98 - Apabila kamu membaca Al-Quran berlindung
kepada Allah dari syaitan yang terkutuk.
Sebe 34:8 & 46 - 8. Adakah dia telah mencipta
kebohongan terhadap Allah, atau ada kegilaannya?
(diilhamkan oleh setan)? “Katakanlah (kepada
mereka o Muhammad) ... 46. Tidak ada kegilaan di
kawan anda.
Tekvir 81:22 & 25 .22. Tidak, anda sahabat (the
nabi) tidak gila ... 25. Dan ini (Al-Quran) tidak
disebutkan syaitan yang terkutuk.
Nota: Hz. Muhammad sering menafikan bahawa dia
dirasuk demon: 15:6-7, 23:70, 37:36, 44:14, 51:5052, 68:51.

Adakah Kitab Suci perlu berulang kali menafikan
bahawa ia adalah daripada Syaitan?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Matius 7:15-20
- 15 Waspadalah terhadap nabinabi palsu ... 16 Oleh karena itu, dengan buahnya
kamu akan mengenal mereka.
John 8:44-49 - 46. Siapakah di antara kamu yang
menuduh saya tentang dosa?
------------------------------------------------Nahl 16:98 - Apabila kamu membaca Al-Quran berlindung
kepada Allah dari syaitan yang terkutuk.
Sebe 34:8 & 46 - 8. Adakah dia telah mencipta
kebohongan terhadap Allah, atau ada kegilaannya?
(diilhamkan oleh setan)? “Katakanlah (kepada
mereka o Muhammad) ... 46. Tidak ada kegilaan di
kawan anda.
Tekvir 81:22 & 25 .22. Tidak, anda sahabat (the
nabi) tidak gila ... 25. Dan ini (Al-Quran) tidak
disebutkan syaitan yang terkutuk.
Nota: Hz. Muhammad sering menafikan bahawa dia
dirasuk demon: 15:6-7, 23:70, 37:36, 44:14, 51:5052, 68:51.
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Tuhan dan Allah

Tuhan dan Allah

Adakah orang Yahudi, orang Kristian dan orang
Muslim percaya bahawa hanya ada “satu” Tuhan yang
benar? (Vahdet-i Vüjüd)
Bible
Al-Quran
Ya / Ya
Ulangan 6: 4
- Dengarlah Israel: Tuhan kita
Allah adalah satu Tuhan:
Efesus 4: 4-6 - 4. Terdapat… 5. satu Tuhan… 6.
Satu Tuhan dan Bapa semua, yang di atas semua…
1 Timotius 2: 5-6 - Sebab ada satu Tuhan ...
James 2:19 - Anda percaya bahawa ada satu Tuhan.
------------------------------------------------Bakara 2: 163
- Tuhan kamu adalah satu Tuhan;
tidak ada tuhan melainkan dia.
Nisa 4:87 & 171 - 87. Allah! Tidak ada Tuhan kecuali
dia… 171. Allah adalah satu-satunya Tuhan.
Maide 5:73 - tidak ada Tuhan melainkan Satu
Tuhan.
Nahl 16:22 & 51 - 22. Tuhan kamu adalah satu
Tuhan ... 51. Jangan ambil dua Tuhan
Kasas 28:70 - Dia adalah Allah; Tiada Tuhan
melainkan Dia.
İhlas 112:1 - Katakanlah: Dia adalah Allah Yang
Maha Esa!

Adakah orang Yahudi, orang Kristian dan orang
Muslim percaya bahawa hanya ada “satu” Tuhan yang
benar? (Vahdet-i Vüjüd)
Bible
Al-Quran
Ya / Ya
Ulangan 6: 4
- Dengarlah Israel: Tuhan kita
Allah adalah satu Tuhan:
Efesus 4: 4-6 - 4. Terdapat… 5. satu Tuhan… 6.
Satu Tuhan dan Bapa semua, yang di atas semua…
1 Timotius 2: 5-6 - Sebab ada satu Tuhan ...
James 2:19 - Anda percaya bahawa ada satu Tuhan.
------------------------------------------------Bakara 2: 163
- Tuhan kamu adalah satu Tuhan;
tidak ada tuhan melainkan dia.
Nisa 4:87 & 171 - 87. Allah! Tidak ada Tuhan kecuali
dia… 171. Allah adalah satu-satunya Tuhan.
Maide 5:73 - tidak ada Tuhan melainkan Satu
Tuhan.
Nahl 16:22 & 51 - 22. Tuhan kamu adalah satu
Tuhan ... 51. Jangan ambil dua Tuhan
Kasas 28:70 - Dia adalah Allah; Tiada Tuhan
melainkan Dia.
İhlas 112:1 - Katakanlah: Dia adalah Allah Yang
Maha Esa!

Adakah sebahagian besar atribut perwatakan dan
sifat Tuhan yang terdapat dalam Al-Quran sejajar
dengan atribut Tuhan yang terdapat dalam Bible?
(Esmaül-Husna)
Bible
Al-Quran
Ya / Ya
Yesaya 40:28 - Adakah anda tidak tahu? Tidakkah
engkau mendengar, bahawa Allah yang kekal, Tuhan,
Pencipta hujung bumi, tidak pilu, tidak lelah?
Tiada pencarian kefahamannya.
------------------------------------------------Bakara 2:255 - Allah! Tidak ada tuhan melainkan
Dia, Yang Hidup, Yang Abadi ... TakhtaNya
merangkul Surga dan bumi, dan ia tidak dapat
menahan Dia untuk menegakkan keduanya. Nya adalah
Yang Tinggi, Yang Hebat.
Hashr 59:23 - Dia adalah Allah selain daripada
itu tidak ada tuhan yang lain. Dia adalah Tuhan
Yang Maha Esa, Yang Maha Kudus, Sumber Rahsia
Penjaga Iman; Penjaga, Yang Maha Kuasa, Yang Maha
Kuasa ...

Adakah sebahagian besar atribut perwatakan dan
sifat Tuhan yang terdapat dalam Al-Quran sejajar
dengan atribut Tuhan yang terdapat dalam Bible?
(Esmaül-Husna)
Bible
Al-Quran
Ya / Ya
Yesaya 40:28 - Adakah anda tidak tahu? Tidakkah
engkau mendengar, bahawa Allah yang kekal, Tuhan,
Pencipta hujung bumi, tidak pilu, tidak lelah?
Tiada pencarian kefahamannya.
------------------------------------------------Bakara 2:255 - Allah! Tidak ada tuhan melainkan
Dia, Yang Hidup, Yang Abadi ... TakhtaNya
merangkul Surga dan bumi, dan ia tidak dapat
menahan Dia untuk menegakkan keduanya. Nya adalah
Yang Tinggi, Yang Hebat.
Hashr 59:23 - Dia adalah Allah selain daripada
itu tidak ada tuhan yang lain. Dia adalah Tuhan
Yang Maha Esa, Yang Maha Kudus, Sumber Rahsia
Penjaga Iman; Penjaga, Yang Maha Kuasa, Yang Maha
Kuasa ...

Tuhan dan Allah

Tuhan dan Allah

Adakah orang Yahudi, orang Kristian dan orang
Muslim percaya bahawa hanya ada “satu” Tuhan yang
benar? (Vahdet-i Vüjüd)
Bible
Al-Quran
Ya / Ya
Ulangan 6: 4
- Dengarlah Israel: Tuhan kita
Allah adalah satu Tuhan:
Efesus 4: 4-6 - 4. Terdapat… 5. satu Tuhan… 6.
Satu Tuhan dan Bapa semua, yang di atas semua…
1 Timotius 2: 5-6 - Sebab ada satu Tuhan ...
James 2:19 - Anda percaya bahawa ada satu Tuhan.
------------------------------------------------Bakara 2: 163
- Tuhan kamu adalah satu Tuhan;
tidak ada tuhan melainkan dia.
Nisa 4:87 & 171 - 87. Allah! Tidak ada Tuhan kecuali
dia… 171. Allah adalah satu-satunya Tuhan.
Maide 5:73 - tidak ada Tuhan melainkan Satu
Tuhan.
Nahl 16:22 & 51 - 22. Tuhan kamu adalah satu
Tuhan ... 51. Jangan ambil dua Tuhan
Kasas 28:70 - Dia adalah Allah; Tiada Tuhan
melainkan Dia.
İhlas 112:1 - Katakanlah: Dia adalah Allah Yang
Maha Esa!

Adakah orang Yahudi, orang Kristian dan orang
Muslim percaya bahawa hanya ada “satu” Tuhan yang
benar? (Vahdet-i Vüjüd)
Bible
Al-Quran
Ya / Ya
Ulangan 6: 4
- Dengarlah Israel: Tuhan kita
Allah adalah satu Tuhan:
Efesus 4: 4-6 - 4. Terdapat… 5. satu Tuhan… 6.
Satu Tuhan dan Bapa semua, yang di atas semua…
1 Timotius 2: 5-6 - Sebab ada satu Tuhan ...
James 2:19 - Anda percaya bahawa ada satu Tuhan.
------------------------------------------------Bakara 2: 163
- Tuhan kamu adalah satu Tuhan;
tidak ada tuhan melainkan dia.
Nisa 4:87 & 171 - 87. Allah! Tidak ada Tuhan kecuali
dia… 171. Allah adalah satu-satunya Tuhan.
Maide 5:73 - tidak ada Tuhan melainkan Satu
Tuhan.
Nahl 16:22 & 51 - 22. Tuhan kamu adalah satu
Tuhan ... 51. Jangan ambil dua Tuhan
Kasas 28:70 - Dia adalah Allah; Tiada Tuhan
melainkan Dia.
İhlas 112:1 - Katakanlah: Dia adalah Allah Yang
Maha Esa!

Adakah sebahagian besar atribut perwatakan dan
sifat Tuhan yang terdapat dalam Al-Quran sejajar
dengan atribut Tuhan yang terdapat dalam Bible?
(Esmaül-Husna)
Bible
Al-Quran
Ya / Ya
Yesaya 40:28 - Adakah anda tidak tahu? Tidakkah
engkau mendengar, bahawa Allah yang kekal, Tuhan,
Pencipta hujung bumi, tidak pilu, tidak lelah?
Tiada pencarian kefahamannya.
------------------------------------------------Bakara 2:255 - Allah! Tidak ada tuhan melainkan
Dia, Yang Hidup, Yang Abadi ... TakhtaNya
merangkul Surga dan bumi, dan ia tidak dapat
menahan Dia untuk menegakkan keduanya. Nya adalah
Yang Tinggi, Yang Hebat.
Hashr 59:23 - Dia adalah Allah selain daripada
itu tidak ada tuhan yang lain. Dia adalah Tuhan
Yang Maha Esa, Yang Maha Kudus, Sumber Rahsia
Penjaga Iman; Penjaga, Yang Maha Kuasa, Yang Maha
Kuasa ...

Adakah sebahagian besar atribut perwatakan dan
sifat Tuhan yang terdapat dalam Al-Quran sejajar
dengan atribut Tuhan yang terdapat dalam Bible?
(Esmaül-Husna)
Bible
Al-Quran
Ya / Ya
Yesaya 40:28 - Adakah anda tidak tahu? Tidakkah
engkau mendengar, bahawa Allah yang kekal, Tuhan,
Pencipta hujung bumi, tidak pilu, tidak lelah?
Tiada pencarian kefahamannya.
------------------------------------------------Bakara 2:255 - Allah! Tidak ada tuhan melainkan
Dia, Yang Hidup, Yang Abadi ... TakhtaNya
merangkul Surga dan bumi, dan ia tidak dapat
menahan Dia untuk menegakkan keduanya. Nya adalah
Yang Tinggi, Yang Hebat.
Hashr 59:23 - Dia adalah Allah selain daripada
itu tidak ada tuhan yang lain. Dia adalah Tuhan
Yang Maha Esa, Yang Maha Kudus, Sumber Rahsia
Penjaga Iman; Penjaga, Yang Maha Kuasa, Yang Maha
Kuasa ...

25.

26.

25.

26.

25.

26.

25.

26.

27.

27.

Adakah “Tuhan” dalam Bible dan “Allah” dalam AlQuran itu entiti yang sama dan serupa?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Keluaran 3:14 - Allah berfirman kepada Musa, AKU
AKU AKU: dan dia berkata, demikianlah yang engkau
katakan kepada orang Israel, AKU telah mengutus
aku kepadamu ...
1 Yohanes 5:20 - Yesus Kristus. Ini adalah Tuhan
yang benar, dan kehidupan kekal.
2 John 1:9 - Setiap orang yang melampaui batas,
dan tidak bertahan dalam ajaran Kristus, tidak
mempunyai Allah. Dia yang bertahan dalam ajaran
Kristus, dia mempunyai Bapa dan Anak.
------------------------------------------------Sebenarnya 29:46 - Dan janganlah kamu berdebat
dengan Ahli Kitab ... katakanlah: “Kami beriman
kepada apa yang telah diturunkan kepada kami dan
telah diwahyukan kepadamu; Tuhan kita dan Tuhan
kamu adalah satu, dan kepada-Nya kita menyerah. “
Safat 37:126 - Allah, Tuhan kamu dan Tuhan kamu
dari nenek moyang kamu ...

Adakah “Tuhan” dalam Bible dan “Allah” dalam AlQuran itu entiti yang sama dan serupa?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Keluaran 3:14 - Allah berfirman kepada Musa, AKU
AKU AKU: dan dia berkata, demikianlah yang engkau
katakan kepada orang Israel, AKU telah mengutus
aku kepadamu ...
1 Yohanes 5:20 - Yesus Kristus. Ini adalah Tuhan
yang benar, dan kehidupan kekal.
2 John 1:9 - Setiap orang yang melampaui batas,
dan tidak bertahan dalam ajaran Kristus, tidak
mempunyai Allah. Dia yang bertahan dalam ajaran
Kristus, dia mempunyai Bapa dan Anak.
------------------------------------------------Sebenarnya 29:46 - Dan janganlah kamu berdebat
dengan Ahli Kitab ... katakanlah: “Kami beriman
kepada apa yang telah diturunkan kepada kami dan
telah diwahyukan kepadamu; Tuhan kita dan Tuhan
kamu adalah satu, dan kepada-Nya kita menyerah. “
Safat 37:126 - Allah, Tuhan kamu dan Tuhan kamu
dari nenek moyang kamu ...

Adakah nama Tuhan yang kekal dan tidak berubah
itu “Yahweh”?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Keluaran 3:15 - TUHAN Allah, Allah nenek
moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah
Yakub, telah mengutus aku kepadamu; inilah namaKu untuk selama-lamanya, dan ini peringatan-Ku
kepada semua generasi.
Yesaya 26:4 - Percayalah kepada TUHAN selamalamanya; sebab dalam TUHAN JEHOVAH, TUHAN adalah
kekuatan yang kekal.
Yohanes 8:58 - 58. Yesus berkata kepada mereka,
“Sesungguhnya, Aku berkata kepadamu, sebelum
Abraham, saya.
------------------------------------------------A'raf 7:180 - Allah adalah nama yang paling
indah; jadi panggil dia dengan mereka! Dan
biarkanlah mereka yang menghujat nama-Nya.
Isra 17:110 - Katakanlah: “Panggillah kepada
Allah ... kepada-Nya adalah nama yang paling
indah.”
Nota: Nama Tuhan yang istimewa dan abadi,
“Yahweh”, digunakan 6,823 kali dalam Bible tetapi
tidak terdapat di antara 99 nama Tuhan (Esma ülHusna) dalam Al-Quran.

Adakah nama Tuhan yang kekal dan tidak berubah
itu “Yahweh”?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Keluaran 3:15 - TUHAN Allah, Allah nenek
moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah
Yakub, telah mengutus aku kepadamu; inilah namaKu untuk selama-lamanya, dan ini peringatan-Ku
kepada semua generasi.
Yesaya 26:4 - Percayalah kepada TUHAN selamalamanya; sebab dalam TUHAN JEHOVAH, TUHAN adalah
kekuatan yang kekal.
Yohanes 8:58 - 58. Yesus berkata kepada mereka,
“Sesungguhnya, Aku berkata kepadamu, sebelum
Abraham, saya.
------------------------------------------------A'raf 7:180 - Allah adalah nama yang paling
indah; jadi panggil dia dengan mereka! Dan
biarkanlah mereka yang menghujat nama-Nya.
Isra 17:110 - Katakanlah: “Panggillah kepada
Allah ... kepada-Nya adalah nama yang paling
indah.”
Nota: Nama Tuhan yang istimewa dan abadi,
“Yahweh”, digunakan 6,823 kali dalam Bible tetapi
tidak terdapat di antara 99 nama Tuhan (Esma ülHusna) dalam Al-Quran.

28.

27.

28.

27.

Adakah “Tuhan” dalam Bible dan “Allah” dalam AlQuran itu entiti yang sama dan serupa?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Keluaran 3:14 - Allah berfirman kepada Musa, AKU
AKU AKU: dan dia berkata, demikianlah yang engkau
katakan kepada orang Israel, AKU telah mengutus
aku kepadamu ...
1 Yohanes 5:20 - Yesus Kristus. Ini adalah Tuhan
yang benar, dan kehidupan kekal.
2 John 1:9 - Setiap orang yang melampaui batas,
dan tidak bertahan dalam ajaran Kristus, tidak
mempunyai Allah. Dia yang bertahan dalam ajaran
Kristus, dia mempunyai Bapa dan Anak.
------------------------------------------------Sebenarnya 29:46 - Dan janganlah kamu berdebat
dengan Ahli Kitab ... katakanlah: “Kami beriman
kepada apa yang telah diturunkan kepada kami dan
telah diwahyukan kepadamu; Tuhan kita dan Tuhan
kamu adalah satu, dan kepada-Nya kita menyerah. “
Safat 37:126 - Allah, Tuhan kamu dan Tuhan kamu
dari nenek moyang kamu ...

Adakah “Tuhan” dalam Bible dan “Allah” dalam AlQuran itu entiti yang sama dan serupa?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Keluaran 3:14 - Allah berfirman kepada Musa, AKU
AKU AKU: dan dia berkata, demikianlah yang engkau
katakan kepada orang Israel, AKU telah mengutus
aku kepadamu ...
1 Yohanes 5:20 - Yesus Kristus. Ini adalah Tuhan
yang benar, dan kehidupan kekal.
2 John 1:9 - Setiap orang yang melampaui batas,
dan tidak bertahan dalam ajaran Kristus, tidak
mempunyai Allah. Dia yang bertahan dalam ajaran
Kristus, dia mempunyai Bapa dan Anak.
------------------------------------------------Sebenarnya 29:46 - Dan janganlah kamu berdebat
dengan Ahli Kitab ... katakanlah: “Kami beriman
kepada apa yang telah diturunkan kepada kami dan
telah diwahyukan kepadamu; Tuhan kita dan Tuhan
kamu adalah satu, dan kepada-Nya kita menyerah. “
Safat 37:126 - Allah, Tuhan kamu dan Tuhan kamu
dari nenek moyang kamu ...

Adakah nama Tuhan yang kekal dan tidak berubah
itu “Yahweh”?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Keluaran 3:15 - TUHAN Allah, Allah nenek
moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah
Yakub, telah mengutus aku kepadamu; inilah namaKu untuk selama-lamanya, dan ini peringatan-Ku
kepada semua generasi.
Yesaya 26:4 - Percayalah kepada TUHAN selamalamanya; sebab dalam TUHAN JEHOVAH, TUHAN adalah
kekuatan yang kekal.
Yohanes 8:58 - 58. Yesus berkata kepada mereka,
“Sesungguhnya, Aku berkata kepadamu, sebelum
Abraham, saya.
------------------------------------------------A'raf 7:180 - Allah adalah nama yang paling
indah; jadi panggil dia dengan mereka! Dan
biarkanlah mereka yang menghujat nama-Nya.
Isra 17:110 - Katakanlah: “Panggillah kepada
Allah ... kepada-Nya adalah nama yang paling
indah.”
Nota: Nama Tuhan yang istimewa dan abadi,
“Yahweh”, digunakan 6,823 kali dalam Bible tetapi
tidak terdapat di antara 99 nama Tuhan (Esma ülHusna) dalam Al-Quran.

Adakah nama Tuhan yang kekal dan tidak berubah
itu “Yahweh”?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Keluaran 3:15 - TUHAN Allah, Allah nenek
moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah
Yakub, telah mengutus aku kepadamu; inilah namaKu untuk selama-lamanya, dan ini peringatan-Ku
kepada semua generasi.
Yesaya 26:4 - Percayalah kepada TUHAN selamalamanya; sebab dalam TUHAN JEHOVAH, TUHAN adalah
kekuatan yang kekal.
Yohanes 8:58 - 58. Yesus berkata kepada mereka,
“Sesungguhnya, Aku berkata kepadamu, sebelum
Abraham, saya.
------------------------------------------------A'raf 7:180 - Allah adalah nama yang paling
indah; jadi panggil dia dengan mereka! Dan
biarkanlah mereka yang menghujat nama-Nya.
Isra 17:110 - Katakanlah: “Panggillah kepada
Allah ... kepada-Nya adalah nama yang paling
indah.”
Nota: Nama Tuhan yang istimewa dan abadi,
“Yahweh”, digunakan 6,823 kali dalam Bible tetapi
tidak terdapat di antara 99 nama Tuhan (Esma ülHusna) dalam Al-Quran.

28.

28.

29.

29.

Adakah terdapatnya ayat-ayat di dalam Kitab Suci
tentang Tuhan adalah “Kudus”? (el-Kuddus)
Bible
Al-Quran
Ya / Ya
Yesaya 6:3 - Kudus, kudus, suci, adalah Tuhan
tuan rumah ...
Yesaya 40:25 - Maka siapakah yang kamu akan
menyamakan aku, atau apakah aku akan menjadi
sama? Saith Yang Kudus.
Yesaya 57:15 - Oleh sebab itu, kata orang yang tinggi
dan mulia yang tinggal kekal, yang namanya Kudus.
John 17:11 - Saya datang kepadamu. Bapa Suci…
Wahyu 4:8 - Kudus, kudus, kudus, Tuhan Yang Maha
Esa…
------------------------------------------------Hashr 59:23 - Dia adalah Allah selain daripada
itu tidak ada tuhan yang lain. Dia adalah Tuhan
Yang Maha Esa, Yang Kudus ...
Jum'a 62:1 - Segala yang ada di langit dan di
bumi memuliakan Allah, Tuhan Yang Maha Esa, Yang
Maha Kudus, Yang Maha Kuasa, Bijaksana.
Nota: Atribut ini hanya muncul dua kali dalam AlQuran, tetapi muncul lebih daripada 450 kali
dalam Bible.

Adakah terdapatnya ayat-ayat di dalam Kitab Suci
tentang Tuhan adalah “Kudus”? (el-Kuddus)
Bible
Al-Quran
Ya / Ya
Yesaya 6:3 - Kudus, kudus, suci, adalah Tuhan
tuan rumah ...
Yesaya 40:25 - Maka siapakah yang kamu akan
menyamakan aku, atau apakah aku akan menjadi
sama? Saith Yang Kudus.
Yesaya 57:15 - Oleh sebab itu, kata orang yang tinggi
dan mulia yang tinggal kekal, yang namanya Kudus.
John 17:11 - Saya datang kepadamu. Bapa Suci…
Wahyu 4:8 - Kudus, kudus, kudus, Tuhan Yang Maha
Esa…
------------------------------------------------Hashr 59:23 - Dia adalah Allah selain daripada
itu tidak ada tuhan yang lain. Dia adalah Tuhan
Yang Maha Esa, Yang Kudus ...
Jum'a 62:1 - Segala yang ada di langit dan di
bumi memuliakan Allah, Tuhan Yang Maha Esa, Yang
Maha Kudus, Yang Maha Kuasa, Bijaksana.
Nota: Atribut ini hanya muncul dua kali dalam AlQuran, tetapi muncul lebih daripada 450 kali
dalam Bible.

Antara atribut perwatakan dan sifat Tuhan, adakah
Tuhan mewahikan diri-Nya sebagai “Bapa”?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Yesaya 63:16 - Patutkah Engkau adalah bapa ...
Engkau, ya TUHAN, ayah kami, ...
Matius 5:45 & 48 - 45. Supaya kamu menjadi anakanak Fa kamu , yang ada di surga ... 48. Bapa
kamu, yang di surga, sempurna.
Yohanes 8:41 - Kami mempunyai satu Bapa, bahkan Tuhan.
------------------------------------------------En'am 6:101 - Pencipta langit dan bumi! Bagaimanakah
Dia mempunyai seorang anak, ketika tidak ada seorang
suaminya, ketika Dia menciptakan segala sesuatu dan
mengetahui segala sesuatu?
Furkan 25:2 - Tidak ada anak lelaki yang telah
dilahirkan ... Tidak ada pasangannya dalam
kedaulatanNya!
Jinn 72:3 - Dan kami percaya bahawa Dia - Maha
Tinggi akan kemuliaan Tuhan kita! - tidak
mengambil isteri atau anak lelaki.

Antara atribut perwatakan dan sifat Tuhan, adakah
Tuhan mewahikan diri-Nya sebagai “Bapa”?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Yesaya 63:16 - Patutkah Engkau adalah bapa ...
Engkau, ya TUHAN, ayah kami, ...
Matius 5:45 & 48 - 45. Supaya kamu menjadi anakanak Fa kamu , yang ada di surga ... 48. Bapa
kamu, yang di surga, sempurna.
Yohanes 8:41 - Kami mempunyai satu Bapa, bahkan Tuhan.
------------------------------------------------En'am 6:101 - Pencipta langit dan bumi! Bagaimanakah
Dia mempunyai seorang anak, ketika tidak ada seorang
suaminya, ketika Dia menciptakan segala sesuatu dan
mengetahui segala sesuatu?
Furkan 25:2 - Tidak ada anak lelaki yang telah
dilahirkan ... Tidak ada pasangannya dalam
kedaulatanNya!
Jinn 72:3 - Dan kami percaya bahawa Dia - Maha
Tinggi akan kemuliaan Tuhan kita! - tidak
mengambil isteri atau anak lelaki.
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29.

Adakah terdapatnya ayat-ayat di dalam Kitab Suci
tentang Tuhan adalah “Kudus”? (el-Kuddus)
Bible
Al-Quran
Ya / Ya
Yesaya 6:3 - Kudus, kudus, suci, adalah Tuhan
tuan rumah ...
Yesaya 40:25 - Maka siapakah yang kamu akan
menyamakan aku, atau apakah aku akan menjadi
sama? Saith Yang Kudus.
Yesaya 57:15 - Oleh sebab itu, kata orang yang tinggi
dan mulia yang tinggal kekal, yang namanya Kudus.
John 17:11 - Saya datang kepadamu. Bapa Suci…
Wahyu 4:8 - Kudus, kudus, kudus, Tuhan Yang Maha
Esa…
------------------------------------------------Hashr 59:23 - Dia adalah Allah selain daripada
itu tidak ada tuhan yang lain. Dia adalah Tuhan
Yang Maha Esa, Yang Kudus ...
Jum'a 62:1 - Segala yang ada di langit dan di
bumi memuliakan Allah, Tuhan Yang Maha Esa, Yang
Maha Kudus, Yang Maha Kuasa, Bijaksana.
Nota: Atribut ini hanya muncul dua kali dalam AlQuran, tetapi muncul lebih daripada 450 kali
dalam Bible.

Adakah terdapatnya ayat-ayat di dalam Kitab Suci
tentang Tuhan adalah “Kudus”? (el-Kuddus)
Bible
Al-Quran
Ya / Ya
Yesaya 6:3 - Kudus, kudus, suci, adalah Tuhan
tuan rumah ...
Yesaya 40:25 - Maka siapakah yang kamu akan
menyamakan aku, atau apakah aku akan menjadi
sama? Saith Yang Kudus.
Yesaya 57:15 - Oleh sebab itu, kata orang yang tinggi
dan mulia yang tinggal kekal, yang namanya Kudus.
John 17:11 - Saya datang kepadamu. Bapa Suci…
Wahyu 4:8 - Kudus, kudus, kudus, Tuhan Yang Maha
Esa…
------------------------------------------------Hashr 59:23 - Dia adalah Allah selain daripada
itu tidak ada tuhan yang lain. Dia adalah Tuhan
Yang Maha Esa, Yang Kudus ...
Jum'a 62:1 - Segala yang ada di langit dan di
bumi memuliakan Allah, Tuhan Yang Maha Esa, Yang
Maha Kudus, Yang Maha Kuasa, Bijaksana.
Nota: Atribut ini hanya muncul dua kali dalam AlQuran, tetapi muncul lebih daripada 450 kali
dalam Bible.

Antara atribut perwatakan dan sifat Tuhan, adakah
Tuhan mewahikan diri-Nya sebagai “Bapa”?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Yesaya 63:16 - Patutkah Engkau adalah bapa ...
Engkau, ya TUHAN, ayah kami, ...
Matius 5:45 & 48 - 45. Supaya kamu menjadi anakanak Fa kamu , yang ada di surga ... 48. Bapa
kamu, yang di surga, sempurna.
Yohanes 8:41 - Kami mempunyai satu Bapa, bahkan Tuhan.
------------------------------------------------En'am 6:101 - Pencipta langit dan bumi! Bagaimanakah
Dia mempunyai seorang anak, ketika tidak ada seorang
suaminya, ketika Dia menciptakan segala sesuatu dan
mengetahui segala sesuatu?
Furkan 25:2 - Tidak ada anak lelaki yang telah
dilahirkan ... Tidak ada pasangannya dalam
kedaulatanNya!
Jinn 72:3 - Dan kami percaya bahawa Dia - Maha
Tinggi akan kemuliaan Tuhan kita! - tidak
mengambil isteri atau anak lelaki.

Antara atribut perwatakan dan sifat Tuhan, adakah
Tuhan mewahikan diri-Nya sebagai “Bapa”?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Yesaya 63:16 - Patutkah Engkau adalah bapa ...
Engkau, ya TUHAN, ayah kami, ...
Matius 5:45 & 48 - 45. Supaya kamu menjadi anakanak Fa kamu , yang ada di surga ... 48. Bapa
kamu, yang di surga, sempurna.
Yohanes 8:41 - Kami mempunyai satu Bapa, bahkan Tuhan.
------------------------------------------------En'am 6:101 - Pencipta langit dan bumi! Bagaimanakah
Dia mempunyai seorang anak, ketika tidak ada seorang
suaminya, ketika Dia menciptakan segala sesuatu dan
mengetahui segala sesuatu?
Furkan 25:2 - Tidak ada anak lelaki yang telah
dilahirkan ... Tidak ada pasangannya dalam
kedaulatanNya!
Jinn 72:3 - Dan kami percaya bahawa Dia - Maha
Tinggi akan kemuliaan Tuhan kita! - tidak
mengambil isteri atau anak lelaki.

30.

30.

31.

31.

Adakah Tuhan sombong dan adakah kesombongan itu
suatu atribut perwatakan Allah? (el-Mütekebbir)
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Mazmur 101:5 - dia yang mempunyai pandangan yang
tinggi dan hati yang sombong tak boleh terima.
Amsal 6:16 - Enam perkara ini dibenci TUHAN; ya tujuh
adalah satu kekejian bagi dia: rupa bangga…
Yesaya 57:15 - Oleh sebab itu, kata Yang Maha Tinggi
dan Maha Tinggi yang tinggal kekal, yang namanya
Kudus; Saya tinggal di tempat yang tinggi dan kudus,
dengan dia juga yang bersemangat dan semangat yang
rendah hati ...
1 John 2:16 - kebanggaan hidup, bukan dari Bapa,
tetapi dari dunia.
------------------------------------------------Hashr 59:23 - Dia adalah Allah selain daripada itu
tidak ada tuhan yang lain. Dia adalah Tuhan Yang Maha
Esa, Yang Maha Kudus, Sumber Rahsia Penjaga Iman;
Penjaga, yang Maha Kuasa, Yang Maha Kuasa, yang
bangga!

Adakah Tuhan sombong dan adakah kesombongan itu
suatu atribut perwatakan Allah? (el-Mütekebbir)
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Mazmur 101:5 - dia yang mempunyai pandangan yang
tinggi dan hati yang sombong tak boleh terima.
Amsal 6:16 - Enam perkara ini dibenci TUHAN; ya tujuh
adalah satu kekejian bagi dia: rupa bangga…
Yesaya 57:15 - Oleh sebab itu, kata Yang Maha Tinggi
dan Maha Tinggi yang tinggal kekal, yang namanya
Kudus; Saya tinggal di tempat yang tinggi dan kudus,
dengan dia juga yang bersemangat dan semangat yang
rendah hati ...
1 John 2:16 - kebanggaan hidup, bukan dari Bapa,
tetapi dari dunia.
------------------------------------------------Hashr 59:23 - Dia adalah Allah selain daripada itu
tidak ada tuhan yang lain. Dia adalah Tuhan Yang Maha
Esa, Yang Maha Kudus, Sumber Rahsia Penjaga Iman;
Penjaga, yang Maha Kuasa, Yang Maha Kuasa, yang
bangga!

Antara atribut perwatakan dan sifat Tuhan, adakah
Tuhan mewahikan diri-Nya sebagai “Penyelamat”?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Yesaya 43:3 & 11 - 3. Sebab Aku adalah Tuhan mereka
Allah, Yang Mahakudus, Israel, Juruselamatmu ... 11.
Aku, Akulah TUHAN, dan di sampingku tidak ada
penyelamat.
Hosea 13:4 - Aku adalah Tuhan kamu ... kerana tidak
ada Juruselamat selain saya.
Lukas 2:11 - Sebab kamu dilahirkan hari ini di kota
Daud seorang Juruselamat, yaitu Kristus Tuhan.
Titus 1:4 - Rahmat rahmat dan damai sejahtera dari
Allah, Bapa dan Tuhan Yesus Kristus Juruselamat kita.
Titus 2:10-13 - 10. Allah Juruselamat kita dalam
segala hal ... 13. Tuhan yang maha besar dan
Juruselamat kita, Yesus Kristus.
Titus 3:4-6 - 4. Tuhan Juruselamat kita ... 6. yang
diturunkannya kepada kita dengan banyaknya melalui
Yesus Kristus Penyelamat kita.
Jude 1:25 - Untuk Tuhan yang bijak, Penyelamat kita.
------------------------------------------------Nota: Atribut Tuhan sebagai “Penyelamat” dijumpai 39
kali dalam Bible, tetapi tidak terdapat dalam AlQuran.

Antara atribut perwatakan dan sifat Tuhan, adakah
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Al-Quran
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Allah, Yang Mahakudus, Israel, Juruselamatmu ... 11.
Aku, Akulah TUHAN, dan di sampingku tidak ada
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Hosea 13:4 - Aku adalah Tuhan kamu ... kerana tidak
ada Juruselamat selain saya.
Lukas 2:11 - Sebab kamu dilahirkan hari ini di kota
Daud seorang Juruselamat, yaitu Kristus Tuhan.
Titus 1:4 - Rahmat rahmat dan damai sejahtera dari
Allah, Bapa dan Tuhan Yesus Kristus Juruselamat kita.
Titus 2:10-13 - 10. Allah Juruselamat kita dalam
segala hal ... 13. Tuhan yang maha besar dan
Juruselamat kita, Yesus Kristus.
Titus 3:4-6 - 4. Tuhan Juruselamat kita ... 6. yang
diturunkannya kepada kita dengan banyaknya melalui
Yesus Kristus Penyelamat kita.
Jude 1:25 - Untuk Tuhan yang bijak, Penyelamat kita.
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kali dalam Bible, tetapi tidak terdapat dalam AlQuran.
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Adakah Tuhan sombong dan adakah kesombongan itu
suatu atribut perwatakan Allah? (el-Mütekebbir)
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Mazmur 101:5 - dia yang mempunyai pandangan yang
tinggi dan hati yang sombong tak boleh terima.
Amsal 6:16 - Enam perkara ini dibenci TUHAN; ya tujuh
adalah satu kekejian bagi dia: rupa bangga…
Yesaya 57:15 - Oleh sebab itu, kata Yang Maha Tinggi
dan Maha Tinggi yang tinggal kekal, yang namanya
Kudus; Saya tinggal di tempat yang tinggi dan kudus,
dengan dia juga yang bersemangat dan semangat yang
rendah hati ...
1 John 2:16 - kebanggaan hidup, bukan dari Bapa,
tetapi dari dunia.
------------------------------------------------Hashr 59:23 - Dia adalah Allah selain daripada itu
tidak ada tuhan yang lain. Dia adalah Tuhan Yang Maha
Esa, Yang Maha Kudus, Sumber Rahsia Penjaga Iman;
Penjaga, yang Maha Kuasa, Yang Maha Kuasa, yang
bangga!

Adakah Tuhan sombong dan adakah kesombongan itu
suatu atribut perwatakan Allah? (el-Mütekebbir)
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Mazmur 101:5 - dia yang mempunyai pandangan yang
tinggi dan hati yang sombong tak boleh terima.
Amsal 6:16 - Enam perkara ini dibenci TUHAN; ya tujuh
adalah satu kekejian bagi dia: rupa bangga…
Yesaya 57:15 - Oleh sebab itu, kata Yang Maha Tinggi
dan Maha Tinggi yang tinggal kekal, yang namanya
Kudus; Saya tinggal di tempat yang tinggi dan kudus,
dengan dia juga yang bersemangat dan semangat yang
rendah hati ...
1 John 2:16 - kebanggaan hidup, bukan dari Bapa,
tetapi dari dunia.
------------------------------------------------Hashr 59:23 - Dia adalah Allah selain daripada itu
tidak ada tuhan yang lain. Dia adalah Tuhan Yang Maha
Esa, Yang Maha Kudus, Sumber Rahsia Penjaga Iman;
Penjaga, yang Maha Kuasa, Yang Maha Kuasa, yang
bangga!

Antara atribut perwatakan dan sifat Tuhan, adakah
Tuhan mewahikan diri-Nya sebagai “Penyelamat”?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Yesaya 43:3 & 11 - 3. Sebab Aku adalah Tuhan mereka
Allah, Yang Mahakudus, Israel, Juruselamatmu ... 11.
Aku, Akulah TUHAN, dan di sampingku tidak ada
penyelamat.
Hosea 13:4 - Aku adalah Tuhan kamu ... kerana tidak
ada Juruselamat selain saya.
Lukas 2:11 - Sebab kamu dilahirkan hari ini di kota
Daud seorang Juruselamat, yaitu Kristus Tuhan.
Titus 1:4 - Rahmat rahmat dan damai sejahtera dari
Allah, Bapa dan Tuhan Yesus Kristus Juruselamat kita.
Titus 2:10-13 - 10. Allah Juruselamat kita dalam
segala hal ... 13. Tuhan yang maha besar dan
Juruselamat kita, Yesus Kristus.
Titus 3:4-6 - 4. Tuhan Juruselamat kita ... 6. yang
diturunkannya kepada kita dengan banyaknya melalui
Yesus Kristus Penyelamat kita.
Jude 1:25 - Untuk Tuhan yang bijak, Penyelamat kita.
------------------------------------------------Nota: Atribut Tuhan sebagai “Penyelamat” dijumpai 39
kali dalam Bible, tetapi tidak terdapat dalam AlQuran.
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Hosea 13:4 - Aku adalah Tuhan kamu ... kerana tidak
ada Juruselamat selain saya.
Lukas 2:11 - Sebab kamu dilahirkan hari ini di kota
Daud seorang Juruselamat, yaitu Kristus Tuhan.
Titus 1:4 - Rahmat rahmat dan damai sejahtera dari
Allah, Bapa dan Tuhan Yesus Kristus Juruselamat kita.
Titus 2:10-13 - 10. Allah Juruselamat kita dalam
segala hal ... 13. Tuhan yang maha besar dan
Juruselamat kita, Yesus Kristus.
Titus 3:4-6 - 4. Tuhan Juruselamat kita ... 6. yang
diturunkannya kepada kita dengan banyaknya melalui
Yesus Kristus Penyelamat kita.
Jude 1:25 - Untuk Tuhan yang bijak, Penyelamat kita.
------------------------------------------------Nota: Atribut Tuhan sebagai “Penyelamat” dijumpai 39
kali dalam Bible, tetapi tidak terdapat dalam AlQuran.
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Dalam Kitab Suci, ketika Tuhan merujuk kepada
diri-Nya, adakah Dia pernah berbicara dengan
menggunakan kata ganti diri pertama yang jamak,
“Kami”?
Bible
Al-Quran
Ya / Ya
Kejadian 1:26 - Dan Allah berfirman, Marilah kita
menjadikan manusia dalam imej kita, setelah
kesamaan kita ...
Kejadian 11:6-7 - 6. Tuhan berkata… 7. marilah kita
turun, dan di sana membingungkan bahasa mereka…
İsaiah 6:8 - Juga saya mendengar suara Tuhan,
yang berkata, Siapa yang akan saya kirim, dan
siapa yang akan pergi untuk kita? Kemudian saya
berkata, Di sini saya; hantar saya.
John 17:11 - Dan sekarang ... Saya datang kepadaMu Bapa Suci, menjaga nama-Mu sendiri yang telah
Engkau berikan kepada-Ku, supaya mereka menjadi
satu seperti kita.
------------------------------------------------Vakia 56:57-59, 64, 69 & 72
- 57. Kami
menciptakan kamu: adakah kamu tidak percaya? 58.
Sesungguhnya (air mani) kamu memancarkan: 59.
Adakah kamu mencipta atau Adakah Kami Pencipta?
İnsan 76:23 - Kami, Kami, telah menurunkan kepada
kamu al-Quran secara berperingkat- peringkat.
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diri-Nya, adakah Dia pernah berbicara dengan
menggunakan kata ganti diri pertama yang jamak,
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Bible
Al-Quran
Ya / Ya
Kejadian 1:26 - Dan Allah berfirman, Marilah kita
menjadikan manusia dalam imej kita, setelah
kesamaan kita ...
Kejadian 11:6-7 - 6. Tuhan berkata… 7. marilah kita
turun, dan di sana membingungkan bahasa mereka…
İsaiah 6:8 - Juga saya mendengar suara Tuhan,
yang berkata, Siapa yang akan saya kirim, dan
siapa yang akan pergi untuk kita? Kemudian saya
berkata, Di sini saya; hantar saya.
John 17:11 - Dan sekarang ... Saya datang kepadaMu Bapa Suci, menjaga nama-Mu sendiri yang telah
Engkau berikan kepada-Ku, supaya mereka menjadi
satu seperti kita.
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- 57. Kami
menciptakan kamu: adakah kamu tidak percaya? 58.
Sesungguhnya (air mani) kamu memancarkan: 59.
Adakah kamu mencipta atau Adakah Kami Pencipta?
İnsan 76:23 - Kami, Kami, telah menurunkan kepada
kamu al-Quran secara berperingkat- peringkat.

Adakah konsep “Triniti” boleh diterima? (Bapa,
Anak & Roh Kudus)
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Kejadian 11:6-7 - 6. Tuhan berkata… 7. marilah kita
turun, dan di sana membingungkan bahasa mereka…
Matius 28:19-20 - 19. Yesus ... 20. Oleh itu,
pergilah kamu dan mengajar semua bangsa,
membaptis mereka dalam nama Bapa, dan Anak, dan
Roh Kudus.
Efesus 4:4-6 - 4. Ada ... satu Roh ... 5. Satu
Tuhan ... 6. Satu Tuhan dan Bapa semua, yang
paling utama.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:64 - kita tidak memberikan pasangan…
Nisa 4:171 - Mesias, Yesus anak Maryam, hanyalah
seorang utusan Allah ... katakan tidak “tiga”.
Berhenti! (ia adalah lebih baik untuk kamu! Allah
adalah satu-satunya Tuhan.
Maide 5:72-73 - 72. Sesungguhnya mereka kafir
yang berkata: “Tuhan adalah Mesias ... 73. Allah
adalah yang ketiga dari ketiga-tiga.

Adakah konsep “Triniti” boleh diterima? (Bapa,
Anak & Roh Kudus)
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Kejadian 11:6-7 - 6. Tuhan berkata… 7. marilah kita
turun, dan di sana membingungkan bahasa mereka…
Matius 28:19-20 - 19. Yesus ... 20. Oleh itu,
pergilah kamu dan mengajar semua bangsa,
membaptis mereka dalam nama Bapa, dan Anak, dan
Roh Kudus.
Efesus 4:4-6 - 4. Ada ... satu Roh ... 5. Satu
Tuhan ... 6. Satu Tuhan dan Bapa semua, yang
paling utama.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:64 - kita tidak memberikan pasangan…
Nisa 4:171 - Mesias, Yesus anak Maryam, hanyalah
seorang utusan Allah ... katakan tidak “tiga”.
Berhenti! (ia adalah lebih baik untuk kamu! Allah
adalah satu-satunya Tuhan.
Maide 5:72-73 - 72. Sesungguhnya mereka kafir
yang berkata: “Tuhan adalah Mesias ... 73. Allah
adalah yang ketiga dari ketiga-tiga.
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Dalam Kitab Suci, ketika Tuhan merujuk kepada
diri-Nya, adakah Dia pernah berbicara dengan
menggunakan kata ganti diri pertama yang jamak,
“Kami”?
Bible
Al-Quran
Ya / Ya
Kejadian 1:26 - Dan Allah berfirman, Marilah kita
menjadikan manusia dalam imej kita, setelah
kesamaan kita ...
Kejadian 11:6-7 - 6. Tuhan berkata… 7. marilah kita
turun, dan di sana membingungkan bahasa mereka…
İsaiah 6:8 - Juga saya mendengar suara Tuhan,
yang berkata, Siapa yang akan saya kirim, dan
siapa yang akan pergi untuk kita? Kemudian saya
berkata, Di sini saya; hantar saya.
John 17:11 - Dan sekarang ... Saya datang kepadaMu Bapa Suci, menjaga nama-Mu sendiri yang telah
Engkau berikan kepada-Ku, supaya mereka menjadi
satu seperti kita.
------------------------------------------------Vakia 56:57-59, 64, 69 & 72
- 57. Kami
menciptakan kamu: adakah kamu tidak percaya? 58.
Sesungguhnya (air mani) kamu memancarkan: 59.
Adakah kamu mencipta atau Adakah Kami Pencipta?
İnsan 76:23 - Kami, Kami, telah menurunkan kepada
kamu al-Quran secara berperingkat- peringkat.
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yang berkata, Siapa yang akan saya kirim, dan
siapa yang akan pergi untuk kita? Kemudian saya
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İnsan 76:23 - Kami, Kami, telah menurunkan kepada
kamu al-Quran secara berperingkat- peringkat.
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Anak & Roh Kudus)
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Al-Quran
Ya / Tidak
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turun, dan di sana membingungkan bahasa mereka…
Matius 28:19-20 - 19. Yesus ... 20. Oleh itu,
pergilah kamu dan mengajar semua bangsa,
membaptis mereka dalam nama Bapa, dan Anak, dan
Roh Kudus.
Efesus 4:4-6 - 4. Ada ... satu Roh ... 5. Satu
Tuhan ... 6. Satu Tuhan dan Bapa semua, yang
paling utama.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:64 - kita tidak memberikan pasangan…
Nisa 4:171 - Mesias, Yesus anak Maryam, hanyalah
seorang utusan Allah ... katakan tidak “tiga”.
Berhenti! (ia adalah lebih baik untuk kamu! Allah
adalah satu-satunya Tuhan.
Maide 5:72-73 - 72. Sesungguhnya mereka kafir
yang berkata: “Tuhan adalah Mesias ... 73. Allah
adalah yang ketiga dari ketiga-tiga.
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Anak & Roh Kudus)
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Matius 28:19-20 - 19. Yesus ... 20. Oleh itu,
pergilah kamu dan mengajar semua bangsa,
membaptis mereka dalam nama Bapa, dan Anak, dan
Roh Kudus.
Efesus 4:4-6 - 4. Ada ... satu Roh ... 5. Satu
Tuhan ... 6. Satu Tuhan dan Bapa semua, yang
paling utama.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:64 - kita tidak memberikan pasangan…
Nisa 4:171 - Mesias, Yesus anak Maryam, hanyalah
seorang utusan Allah ... katakan tidak “tiga”.
Berhenti! (ia adalah lebih baik untuk kamu! Allah
adalah satu-satunya Tuhan.
Maide 5:72-73 - 72. Sesungguhnya mereka kafir
yang berkata: “Tuhan adalah Mesias ... 73. Allah
adalah yang ketiga dari ketiga-tiga.
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Adakah Tuhan pernah menuduh Yesus secara palsu
bahawa dia berbuat salah atau adakah Yesus pernah
berbohong kepada Tuhan untuk menutup sesuatu
kesalahan yang dilakukannya?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
John 8:46 - Siapa di antara kamu yang menuduh
saya berdosa? Dan jika saya berkata benar,
mengapa kamu tidak percaya kepada saya?
Titus 1:2 - Dengan harapan hidup yang kekal, yang
Tuhan, yang tidak dapat berbohong, dijanjikan
sebelum dunia dimulai.
1 Petrus 2:21-23 - 21. Kristus… 22. yang tidak
berdosa, dan tidak ada yang menipu dalam mulutnya.
------------------------------------------------Ma'ida 5:116 - Allah berfirman kepada Isa: Adakah
kamu berkata kepada manusia: “Ambillah aku dan
ibuku untuk dua tuhan selain Allah? “Yesus
berkata:” Jadilah dimuliakan! Ia bukan milik saya
untuk mengatakan bahawa saya tidak mempunyai hak.
Sekiranya saya berkata demikian, maka Anda tahu.
Anda tahu apa yang ada dalam fikiran saya, dan
saya tidak tahu apa yang ada dalam fikiran anda.

Adakah Tuhan pernah menuduh Yesus secara palsu
bahawa dia berbuat salah atau adakah Yesus pernah
berbohong kepada Tuhan untuk menutup sesuatu
kesalahan yang dilakukannya?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
John 8:46 - Siapa di antara kamu yang menuduh
saya berdosa? Dan jika saya berkata benar,
mengapa kamu tidak percaya kepada saya?
Titus 1:2 - Dengan harapan hidup yang kekal, yang
Tuhan, yang tidak dapat berbohong, dijanjikan
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1 Petrus 2:21-23 - 21. Kristus… 22. yang tidak
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------------------------------------------------Ma'ida 5:116 - Allah berfirman kepada Isa: Adakah
kamu berkata kepada manusia: “Ambillah aku dan
ibuku untuk dua tuhan selain Allah? “Yesus
berkata:” Jadilah dimuliakan! Ia bukan milik saya
untuk mengatakan bahawa saya tidak mempunyai hak.
Sekiranya saya berkata demikian, maka Anda tahu.
Anda tahu apa yang ada dalam fikiran saya, dan
saya tidak tahu apa yang ada dalam fikiran anda.

Adakah Tuhan itu Tuhan yang berjauhan dan
transenden, yang jarang sekali memperlihatkan
kudrat besar-Nya atau meninggalkan kesan jari-Nya
dalam sejarah manusia?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Keluaran 13:21 - Dan TUHAN berjalan di hadapan
mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk
memimpin mereka jalan; dan pada malam hari di
tiang api, untuk memberi mereka cahaya; untuk
pergi siang dan malam:
Keluaran 16:9-10 - 9. Dan Musa berbicara ...
kepada semua orang Israel ... 10. dan lihatlah
kemuliaan TUHAN muncul di awan.
1 Samuel 12:16 - Sekarang ... berdiri dan
lihatlah perkara besar yang akan dilakukan TUHAN
sebelum matamu ...
------------------------------------------------En'am 6:37-38 - 37. Mereka berkata: “Mengapa tidak
diturunkan kepadanya ayat dari Tuhannya?” Katakanlah:
“Sesungguhnya Allah dapat menurunkan suatu mukjizat,
tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui” ... 38.
Kami tidak mengabaikan apa-apa di dalam Kitab.
Tevbe 9:30-31 - 30. Allah ... 31. Ia adalah lebih
tinggi daripada apa yang mereka sekutukan dengan- Nya.
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mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk
memimpin mereka jalan; dan pada malam hari di
tiang api, untuk memberi mereka cahaya; untuk
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bahawa dia berbuat salah atau adakah Yesus pernah
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berdosa, dan tidak ada yang menipu dalam mulutnya.
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kamu berkata kepada manusia: “Ambillah aku dan
ibuku untuk dua tuhan selain Allah? “Yesus
berkata:” Jadilah dimuliakan! Ia bukan milik saya
untuk mengatakan bahawa saya tidak mempunyai hak.
Sekiranya saya berkata demikian, maka Anda tahu.
Anda tahu apa yang ada dalam fikiran saya, dan
saya tidak tahu apa yang ada dalam fikiran anda.

Adakah Tuhan pernah menuduh Yesus secara palsu
bahawa dia berbuat salah atau adakah Yesus pernah
berbohong kepada Tuhan untuk menutup sesuatu
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Bible
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John 8:46 - Siapa di antara kamu yang menuduh
saya berdosa? Dan jika saya berkata benar,
mengapa kamu tidak percaya kepada saya?
Titus 1:2 - Dengan harapan hidup yang kekal, yang
Tuhan, yang tidak dapat berbohong, dijanjikan
sebelum dunia dimulai.
1 Petrus 2:21-23 - 21. Kristus… 22. yang tidak
berdosa, dan tidak ada yang menipu dalam mulutnya.
------------------------------------------------Ma'ida 5:116 - Allah berfirman kepada Isa: Adakah
kamu berkata kepada manusia: “Ambillah aku dan
ibuku untuk dua tuhan selain Allah? “Yesus
berkata:” Jadilah dimuliakan! Ia bukan milik saya
untuk mengatakan bahawa saya tidak mempunyai hak.
Sekiranya saya berkata demikian, maka Anda tahu.
Anda tahu apa yang ada dalam fikiran saya, dan
saya tidak tahu apa yang ada dalam fikiran anda.

Adakah Tuhan itu Tuhan yang berjauhan dan
transenden, yang jarang sekali memperlihatkan
kudrat besar-Nya atau meninggalkan kesan jari-Nya
dalam sejarah manusia?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Keluaran 13:21 - Dan TUHAN berjalan di hadapan
mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk
memimpin mereka jalan; dan pada malam hari di
tiang api, untuk memberi mereka cahaya; untuk
pergi siang dan malam:
Keluaran 16:9-10 - 9. Dan Musa berbicara ...
kepada semua orang Israel ... 10. dan lihatlah
kemuliaan TUHAN muncul di awan.
1 Samuel 12:16 - Sekarang ... berdiri dan
lihatlah perkara besar yang akan dilakukan TUHAN
sebelum matamu ...
------------------------------------------------En'am 6:37-38 - 37. Mereka berkata: “Mengapa tidak
diturunkan kepadanya ayat dari Tuhannya?” Katakanlah:
“Sesungguhnya Allah dapat menurunkan suatu mukjizat,
tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui” ... 38.
Kami tidak mengabaikan apa-apa di dalam Kitab.
Tevbe 9:30-31 - 30. Allah ... 31. Ia adalah lebih
tinggi daripada apa yang mereka sekutukan dengan- Nya.

Adakah Tuhan itu Tuhan yang berjauhan dan
transenden, yang jarang sekali memperlihatkan
kudrat besar-Nya atau meninggalkan kesan jari-Nya
dalam sejarah manusia?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Keluaran 13:21 - Dan TUHAN berjalan di hadapan
mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk
memimpin mereka jalan; dan pada malam hari di
tiang api, untuk memberi mereka cahaya; untuk
pergi siang dan malam:
Keluaran 16:9-10 - 9. Dan Musa berbicara ...
kepada semua orang Israel ... 10. dan lihatlah
kemuliaan TUHAN muncul di awan.
1 Samuel 12:16 - Sekarang ... berdiri dan
lihatlah perkara besar yang akan dilakukan TUHAN
sebelum matamu ...
------------------------------------------------En'am 6:37-38 - 37. Mereka berkata: “Mengapa tidak
diturunkan kepadanya ayat dari Tuhannya?” Katakanlah:
“Sesungguhnya Allah dapat menurunkan suatu mukjizat,
tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui” ... 38.
Kami tidak mengabaikan apa-apa di dalam Kitab.
Tevbe 9:30-31 - 30. Allah ... 31. Ia adalah lebih
tinggi daripada apa yang mereka sekutukan dengan- Nya.

36.

36.

37.

37.

Adakah Tuhan pernah menampakkan diri secara nyata
kepada orang di bumi? (Teofani atau Ru'yetullah)
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Keluaran 33:11 & 18-23 - 11. Tuhan berfirman kepada
Musa berhadapan muka… 18. Saya mohon, tunjuklah
kepadaku kemuliaanmu… 23. engkau akan melihat
punggungku; tetapi wajahku tidak dapat dilihat.
Bilangan 12:7-8 - 7. Hamba-Ku Musa ... 8. dengan
dia saya akan bercakap mulut ke mulut ... dan
gambaran Tuhan akan dia lihat.
------------------------------------------------En'am 6:103 - Penglihatan memahaminya tidak ...
A'raf 7:143 - Musa ... Tunjukkan saya ( elf anda
) supaya saya dapat melihat anda ... Dia berkata:
Kamu tidak akan melihat saya ...
Hajj 22:63 - Sesungguhnya Allah adalah Halus
(Latif), Yang Maha Mengetahui.
Lokman 31:16 - Sesungguhnya Allah adalah halus
(Latif), sedar.
Nota: Teofani lain dalam Bible: Kejadian 12:7-9;
Kejadian 18:1-33; Kejadian 32:22-30; Keluaran
3:2-4; 17; Keluaran 24:9-11; Ulangan 31:14-15;
Ayub 38-42.

Adakah Tuhan pernah menampakkan diri secara nyata
kepada orang di bumi? (Teofani atau Ru'yetullah)
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Keluaran 33:11 & 18-23 - 11. Tuhan berfirman kepada
Musa berhadapan muka… 18. Saya mohon, tunjuklah
kepadaku kemuliaanmu… 23. engkau akan melihat
punggungku; tetapi wajahku tidak dapat dilihat.
Bilangan 12:7-8 - 7. Hamba-Ku Musa ... 8. dengan
dia saya akan bercakap mulut ke mulut ... dan
gambaran Tuhan akan dia lihat.
------------------------------------------------En'am 6:103 - Penglihatan memahaminya tidak ...
A'raf 7:143 - Musa ... Tunjukkan saya ( elf anda
) supaya saya dapat melihat anda ... Dia berkata:
Kamu tidak akan melihat saya ...
Hajj 22:63 - Sesungguhnya Allah adalah Halus
(Latif), Yang Maha Mengetahui.
Lokman 31:16 - Sesungguhnya Allah adalah halus
(Latif), sedar.
Nota: Teofani lain dalam Bible: Kejadian 12:7-9;
Kejadian 18:1-33; Kejadian 32:22-30; Keluaran
3:2-4; 17; Keluaran 24:9-11; Ulangan 31:14-15;
Ayub 38-42.

Adakah Tuhan pernah berbicara secara langsung
kepada manusia hari ini selain wahi bertulis-Nya?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Joel 2:28 - Dan akan terjadi sesudah itu, bahwa
Aku akan mencurahkan Roh-Ku pada semua manusia;
dan anak-anakmu dan anak-anakmu akan bernubuat…
1 Corinthians 14:1-4, 24-31 - 1. Ikutilah cinta, dan
inginkan karunia-karunia rohani, tetapi supaya kamu
dapat bernubuat… 4. Dia yang membantah membangun
gereja… 24. Tetapi jika semua bernubuat dan datang
kepada orang yang tidak percaya, atau yang tidak tahu,
dia disabitkan oleh semua, dia dihakimi semua orang.
25. Dan demikianlah rahsia hatinya terbukti; dan
dengan demikian jatuh di mukanya ia akan menyembah
Tuhan, dan melaporkan bahawa Allah ada di dalam kamu
kebenaran. 31. Sebab kamu semua boleh bernubuat satu
demi satu, supaya semua orang dapat belajar…
------------------------------------------------Tevbe 9:31 - Transenden adalah Dia di atas ...
Shura 42:51 - Dan tidak diberikan kepada manusia
mana-mana yang Allah berfirman kepadanya kecuali
dengan wahyu atau di belakang tudung, atau dia
menghantar seorang malaikat ...

Adakah Tuhan pernah berbicara secara langsung
kepada manusia hari ini selain wahi bertulis-Nya?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Joel 2:28 - Dan akan terjadi sesudah itu, bahwa
Aku akan mencurahkan Roh-Ku pada semua manusia;
dan anak-anakmu dan anak-anakmu akan bernubuat…
1 Corinthians 14:1-4, 24-31 - 1. Ikutilah cinta, dan
inginkan karunia-karunia rohani, tetapi supaya kamu
dapat bernubuat… 4. Dia yang membantah membangun
gereja… 24. Tetapi jika semua bernubuat dan datang
kepada orang yang tidak percaya, atau yang tidak tahu,
dia disabitkan oleh semua, dia dihakimi semua orang.
25. Dan demikianlah rahsia hatinya terbukti; dan
dengan demikian jatuh di mukanya ia akan menyembah
Tuhan, dan melaporkan bahawa Allah ada di dalam kamu
kebenaran. 31. Sebab kamu semua boleh bernubuat satu
demi satu, supaya semua orang dapat belajar…
------------------------------------------------Tevbe 9:31 - Transenden adalah Dia di atas ...
Shura 42:51 - Dan tidak diberikan kepada manusia
mana-mana yang Allah berfirman kepadanya kecuali
dengan wahyu atau di belakang tudung, atau dia
menghantar seorang malaikat ...

38.

37.

38.

37.

Adakah Tuhan pernah menampakkan diri secara nyata
kepada orang di bumi? (Teofani atau Ru'yetullah)
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Keluaran 33:11 & 18-23 - 11. Tuhan berfirman kepada
Musa berhadapan muka… 18. Saya mohon, tunjuklah
kepadaku kemuliaanmu… 23. engkau akan melihat
punggungku; tetapi wajahku tidak dapat dilihat.
Bilangan 12:7-8 - 7. Hamba-Ku Musa ... 8. dengan
dia saya akan bercakap mulut ke mulut ... dan
gambaran Tuhan akan dia lihat.
------------------------------------------------En'am 6:103 - Penglihatan memahaminya tidak ...
A'raf 7:143 - Musa ... Tunjukkan saya ( elf anda
) supaya saya dapat melihat anda ... Dia berkata:
Kamu tidak akan melihat saya ...
Hajj 22:63 - Sesungguhnya Allah adalah Halus
(Latif), Yang Maha Mengetahui.
Lokman 31:16 - Sesungguhnya Allah adalah halus
(Latif), sedar.
Nota: Teofani lain dalam Bible: Kejadian 12:7-9;
Kejadian 18:1-33; Kejadian 32:22-30; Keluaran
3:2-4; 17; Keluaran 24:9-11; Ulangan 31:14-15;
Ayub 38-42.

Adakah Tuhan pernah menampakkan diri secara nyata
kepada orang di bumi? (Teofani atau Ru'yetullah)
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Keluaran 33:11 & 18-23 - 11. Tuhan berfirman kepada
Musa berhadapan muka… 18. Saya mohon, tunjuklah
kepadaku kemuliaanmu… 23. engkau akan melihat
punggungku; tetapi wajahku tidak dapat dilihat.
Bilangan 12:7-8 - 7. Hamba-Ku Musa ... 8. dengan
dia saya akan bercakap mulut ke mulut ... dan
gambaran Tuhan akan dia lihat.
------------------------------------------------En'am 6:103 - Penglihatan memahaminya tidak ...
A'raf 7:143 - Musa ... Tunjukkan saya ( elf anda
) supaya saya dapat melihat anda ... Dia berkata:
Kamu tidak akan melihat saya ...
Hajj 22:63 - Sesungguhnya Allah adalah Halus
(Latif), Yang Maha Mengetahui.
Lokman 31:16 - Sesungguhnya Allah adalah halus
(Latif), sedar.
Nota: Teofani lain dalam Bible: Kejadian 12:7-9;
Kejadian 18:1-33; Kejadian 32:22-30; Keluaran
3:2-4; 17; Keluaran 24:9-11; Ulangan 31:14-15;
Ayub 38-42.

Adakah Tuhan pernah berbicara secara langsung
kepada manusia hari ini selain wahi bertulis-Nya?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Joel 2:28 - Dan akan terjadi sesudah itu, bahwa
Aku akan mencurahkan Roh-Ku pada semua manusia;
dan anak-anakmu dan anak-anakmu akan bernubuat…
1 Corinthians 14:1-4, 24-31 - 1. Ikutilah cinta, dan
inginkan karunia-karunia rohani, tetapi supaya kamu
dapat bernubuat… 4. Dia yang membantah membangun
gereja… 24. Tetapi jika semua bernubuat dan datang
kepada orang yang tidak percaya, atau yang tidak tahu,
dia disabitkan oleh semua, dia dihakimi semua orang.
25. Dan demikianlah rahsia hatinya terbukti; dan
dengan demikian jatuh di mukanya ia akan menyembah
Tuhan, dan melaporkan bahawa Allah ada di dalam kamu
kebenaran. 31. Sebab kamu semua boleh bernubuat satu
demi satu, supaya semua orang dapat belajar…
------------------------------------------------Tevbe 9:31 - Transenden adalah Dia di atas ...
Shura 42:51 - Dan tidak diberikan kepada manusia
mana-mana yang Allah berfirman kepadanya kecuali
dengan wahyu atau di belakang tudung, atau dia
menghantar seorang malaikat ...

Adakah Tuhan pernah berbicara secara langsung
kepada manusia hari ini selain wahi bertulis-Nya?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Joel 2:28 - Dan akan terjadi sesudah itu, bahwa
Aku akan mencurahkan Roh-Ku pada semua manusia;
dan anak-anakmu dan anak-anakmu akan bernubuat…
1 Corinthians 14:1-4, 24-31 - 1. Ikutilah cinta, dan
inginkan karunia-karunia rohani, tetapi supaya kamu
dapat bernubuat… 4. Dia yang membantah membangun
gereja… 24. Tetapi jika semua bernubuat dan datang
kepada orang yang tidak percaya, atau yang tidak tahu,
dia disabitkan oleh semua, dia dihakimi semua orang.
25. Dan demikianlah rahsia hatinya terbukti; dan
dengan demikian jatuh di mukanya ia akan menyembah
Tuhan, dan melaporkan bahawa Allah ada di dalam kamu
kebenaran. 31. Sebab kamu semua boleh bernubuat satu
demi satu, supaya semua orang dapat belajar…
------------------------------------------------Tevbe 9:31 - Transenden adalah Dia di atas ...
Shura 42:51 - Dan tidak diberikan kepada manusia
mana-mana yang Allah berfirman kepadanya kecuali
dengan wahyu atau di belakang tudung, atau dia
menghantar seorang malaikat ...

38.

38.

39.

39.

Adakah Tuhan yang tidak terbatas ingin mempunyai
hubungan yang rapat dan penuh kasih dengan
manusia yang terbatas sehingga manusia dipanggil
“Anak-anak Tuhan”?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Hosea 1:10 - di tempat di mana dikatakan kepada
mereka, Kamu bukan umat-Ku, di sana akan
dikatakan kepada mereka, Kamu adalah anak-anak
Allah yang hidup.
Galatia 4:6 - Dan kerana kamu adalah anak-anak, Allah
telah mengutus Roh Anak-Nya ke dalam hati kamu…
1 Yohanes 3:1-2 - 1. Lihatlah apa kasih yang
diberikan oleh Bapa kepada kita, supaya kita
dipanggil anak-anak Allah ... 2. Kekasih sekarang
adalah anak-anak Allah ...
------------------------------------------------Maide 5:18 - Orang-orang Yahudi dan Kristian berkata:
“Kami adalah anak-anak Allah dan orang-orang yang
dikasihi-Nya.” Katakanlah: “Mengapa Dia menyiksa kamu
kerana dosa - dosa kamu ? Sesungguhnya kamu adalah
manusia yang menciptakannya.
Nota: Walaupun Al-Quran menafikan bahawa manusia
boleh menjadi Anak-anak Tuhan, Tuhan juga
dikatakan sangat dekat dengan manusia: Bd. Enfal
8:24; Hud 11:90 & 92; & Kaf 50:16.

Adakah Tuhan yang tidak terbatas ingin mempunyai
hubungan yang rapat dan penuh kasih dengan
manusia yang terbatas sehingga manusia dipanggil
“Anak-anak Tuhan”?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Hosea 1:10 - di tempat di mana dikatakan kepada
mereka, Kamu bukan umat-Ku, di sana akan
dikatakan kepada mereka, Kamu adalah anak-anak
Allah yang hidup.
Galatia 4:6 - Dan kerana kamu adalah anak-anak, Allah
telah mengutus Roh Anak-Nya ke dalam hati kamu…
1 Yohanes 3:1-2 - 1. Lihatlah apa kasih yang
diberikan oleh Bapa kepada kita, supaya kita
dipanggil anak-anak Allah ... 2. Kekasih sekarang
adalah anak-anak Allah ...
------------------------------------------------Maide 5:18 - Orang-orang Yahudi dan Kristian berkata:
“Kami adalah anak-anak Allah dan orang-orang yang
dikasihi-Nya.” Katakanlah: “Mengapa Dia menyiksa kamu
kerana dosa - dosa kamu ? Sesungguhnya kamu adalah
manusia yang menciptakannya.
Nota: Walaupun Al-Quran menafikan bahawa manusia
boleh menjadi Anak-anak Tuhan, Tuhan juga
dikatakan sangat dekat dengan manusia: Bd. Enfal
8:24; Hud 11:90 & 92; & Kaf 50:16.

Adakah kasih Tuhan itu tanpa syarat? (el-Vedud)
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Roma 5:8 - Tetapi Allah mengasihi kita dalam hal
itu, sementara kita masih berdosa, Kristus telah
mati untuk kita.
1 John 4:8-10 - 8. Tuhan adalah cinta. 9. Di dalam
ini ditunjukkan kasih Allah kepada kita, bahawa Tuhan
mengutus Anak-Nya yang tunggal ke dalam dunia, agar
kita dapat hidup melalui Dia. 10. Inilah cinta, bukan
bahawa kita mengasihi Tuhan, tetapi bahawa dia
mengasihi kita, dan menghantar Anak-Nya menjadi
pendamaian bagi dosa-dosa kita.
------------------------------------------------Bakara 2:195 & 276 - 195. Dan ketahuilah bahawa
Allah mengasihi orang-orang yang berbuat baik. ..
276. Dia tidak suka orang yang tidak bersalah dan
bersalah.
Al-i İmran 3:57 & 159 - 57. Allah tidak suka
orang-orang yang zalim ... 169. Allah mengasihi
orang- orang yang beriman kepada-Nya.
Nisa 4:107 - Allah tidak suka orang yang...
berdosa.
Rum 30:45 - Allah tidak suka kepada orang-orang
kafir.

Adakah kasih Tuhan itu tanpa syarat? (el-Vedud)
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Roma 5:8 - Tetapi Allah mengasihi kita dalam hal
itu, sementara kita masih berdosa, Kristus telah
mati untuk kita.
1 John 4:8-10 - 8. Tuhan adalah cinta. 9. Di dalam
ini ditunjukkan kasih Allah kepada kita, bahawa Tuhan
mengutus Anak-Nya yang tunggal ke dalam dunia, agar
kita dapat hidup melalui Dia. 10. Inilah cinta, bukan
bahawa kita mengasihi Tuhan, tetapi bahawa dia
mengasihi kita, dan menghantar Anak-Nya menjadi
pendamaian bagi dosa-dosa kita.
------------------------------------------------Bakara 2:195 & 276 - 195. Dan ketahuilah bahawa
Allah mengasihi orang-orang yang berbuat baik. ..
276. Dia tidak suka orang yang tidak bersalah dan
bersalah.
Al-i İmran 3:57 & 159 - 57. Allah tidak suka
orang-orang yang zalim ... 169. Allah mengasihi
orang- orang yang beriman kepada-Nya.
Nisa 4:107 - Allah tidak suka orang yang...
berdosa.
Rum 30:45 - Allah tidak suka kepada orang-orang
kafir.

40.

39.

40.

39.

Adakah Tuhan yang tidak terbatas ingin mempunyai
hubungan yang rapat dan penuh kasih dengan
manusia yang terbatas sehingga manusia dipanggil
“Anak-anak Tuhan”?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Hosea 1:10 - di tempat di mana dikatakan kepada
mereka, Kamu bukan umat-Ku, di sana akan
dikatakan kepada mereka, Kamu adalah anak-anak
Allah yang hidup.
Galatia 4:6 - Dan kerana kamu adalah anak-anak, Allah
telah mengutus Roh Anak-Nya ke dalam hati kamu…
1 Yohanes 3:1-2 - 1. Lihatlah apa kasih yang
diberikan oleh Bapa kepada kita, supaya kita
dipanggil anak-anak Allah ... 2. Kekasih sekarang
adalah anak-anak Allah ...
------------------------------------------------Maide 5:18 - Orang-orang Yahudi dan Kristian berkata:
“Kami adalah anak-anak Allah dan orang-orang yang
dikasihi-Nya.” Katakanlah: “Mengapa Dia menyiksa kamu
kerana dosa - dosa kamu ? Sesungguhnya kamu adalah
manusia yang menciptakannya.
Nota: Walaupun Al-Quran menafikan bahawa manusia
boleh menjadi Anak-anak Tuhan, Tuhan juga
dikatakan sangat dekat dengan manusia: Bd. Enfal
8:24; Hud 11:90 & 92; & Kaf 50:16.

Adakah Tuhan yang tidak terbatas ingin mempunyai
hubungan yang rapat dan penuh kasih dengan
manusia yang terbatas sehingga manusia dipanggil
“Anak-anak Tuhan”?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Hosea 1:10 - di tempat di mana dikatakan kepada
mereka, Kamu bukan umat-Ku, di sana akan
dikatakan kepada mereka, Kamu adalah anak-anak
Allah yang hidup.
Galatia 4:6 - Dan kerana kamu adalah anak-anak, Allah
telah mengutus Roh Anak-Nya ke dalam hati kamu…
1 Yohanes 3:1-2 - 1. Lihatlah apa kasih yang
diberikan oleh Bapa kepada kita, supaya kita
dipanggil anak-anak Allah ... 2. Kekasih sekarang
adalah anak-anak Allah ...
------------------------------------------------Maide 5:18 - Orang-orang Yahudi dan Kristian berkata:
“Kami adalah anak-anak Allah dan orang-orang yang
dikasihi-Nya.” Katakanlah: “Mengapa Dia menyiksa kamu
kerana dosa - dosa kamu ? Sesungguhnya kamu adalah
manusia yang menciptakannya.
Nota: Walaupun Al-Quran menafikan bahawa manusia
boleh menjadi Anak-anak Tuhan, Tuhan juga
dikatakan sangat dekat dengan manusia: Bd. Enfal
8:24; Hud 11:90 & 92; & Kaf 50:16.

Adakah kasih Tuhan itu tanpa syarat? (el-Vedud)
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Roma 5:8 - Tetapi Allah mengasihi kita dalam hal
itu, sementara kita masih berdosa, Kristus telah
mati untuk kita.
1 John 4:8-10 - 8. Tuhan adalah cinta. 9. Di dalam
ini ditunjukkan kasih Allah kepada kita, bahawa Tuhan
mengutus Anak-Nya yang tunggal ke dalam dunia, agar
kita dapat hidup melalui Dia. 10. Inilah cinta, bukan
bahawa kita mengasihi Tuhan, tetapi bahawa dia
mengasihi kita, dan menghantar Anak-Nya menjadi
pendamaian bagi dosa-dosa kita.
------------------------------------------------Bakara 2:195 & 276 - 195. Dan ketahuilah bahawa
Allah mengasihi orang-orang yang berbuat baik. ..
276. Dia tidak suka orang yang tidak bersalah dan
bersalah.
Al-i İmran 3:57 & 159 - 57. Allah tidak suka
orang-orang yang zalim ... 169. Allah mengasihi
orang- orang yang beriman kepada-Nya.
Nisa 4:107 - Allah tidak suka orang yang...
berdosa.
Rum 30:45 - Allah tidak suka kepada orang-orang
kafir.

Adakah kasih Tuhan itu tanpa syarat? (el-Vedud)
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Roma 5:8 - Tetapi Allah mengasihi kita dalam hal
itu, sementara kita masih berdosa, Kristus telah
mati untuk kita.
1 John 4:8-10 - 8. Tuhan adalah cinta. 9. Di dalam
ini ditunjukkan kasih Allah kepada kita, bahawa Tuhan
mengutus Anak-Nya yang tunggal ke dalam dunia, agar
kita dapat hidup melalui Dia. 10. Inilah cinta, bukan
bahawa kita mengasihi Tuhan, tetapi bahawa dia
mengasihi kita, dan menghantar Anak-Nya menjadi
pendamaian bagi dosa-dosa kita.
------------------------------------------------Bakara 2:195 & 276 - 195. Dan ketahuilah bahawa
Allah mengasihi orang-orang yang berbuat baik. ..
276. Dia tidak suka orang yang tidak bersalah dan
bersalah.
Al-i İmran 3:57 & 159 - 57. Allah tidak suka
orang-orang yang zalim ... 169. Allah mengasihi
orang- orang yang beriman kepada-Nya.
Nisa 4:107 - Allah tidak suka orang yang...
berdosa.
Rum 30:45 - Allah tidak suka kepada orang-orang
kafir.

40.

40.

41.

41.

Adakah Tuhan melihat percayawan hanya sebagai
abdi atau hamba-Nya?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
John 15:15 - Sejak itu saya tidak memanggil kamu
sebagai hamba; kerana hamba tidak mengetahui apa
yang dilakukan oleh Tuhannya, tetapi saya telah
memanggil kamu kawan.
1 Peter 2:5 & 9-10 - 5. Kamu juga, sebagai batu
hidup, dibina sebuah rumah rohani, keimamatan yang
kudus, untuk menawarkan pengorbanan rohani, diterima
oleh Allah oleh Yesus Kristus ... 9. Tetapi kamu
adalah generasi pilihan, keimamatan diraja, bangsa
yang kudus , umat-Nya sendiri ... 10. Siapa yang
dahulu bukan umat, tetapi sekarang adalah umat Allah.
------------------------------------------------Sedih 38:83 - Hamba yang tunggal berfikiran ...
Zulmer 39:16 - Ini adalah azab yang Allah
menakutkan orang-orangnya. Jadi, hamba-hambaKu,
elakkan murka-Ku ...
Shura 42:19 - Allah baik kepada budaknya ...
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Adakah Tuhan memilih kasih dan lebih menyukai
sesetengah orang berbanding dengan yang lain?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Markus 12:14 - Guru, kami tahu bahawa engkau
benar, dan tidak memperlakukan manusia; kerana
kamu tidak menganggap lelaki itu.
Galatia 3:28 - Tidak ada Yahudi atau Yunani,
tidak ada ikatan atau bebas, tidak ada lelaki
atau perempuan; kerana kamu semua ada dalam
Kristus Yesus.
Efesus 6:9 - Tuhanmu juga ada di syurga; tidak
ada penghormatan orang dengannya.
------------------------------------------------En'am 6:165 - Dia yang telah mempercayainya
sebagai wakil-wakil bumi dan telah meninggikan
sebahagian kamu daripada pangkat yang lain.
Nahl 16:71 & 75 - 71. Allah telah mengutamakan
sebahagian kamu daripada yang lain ... 75. Adakah
mereka sama (sama)?
Ahzab 33:50 - Wahai nabi! Kami telah menghalalkan
bagimu isteri-isteri kamu ... Keistimewaan bagi
kamu hanya, bukan orang-orang yang beriman.
Nota: Bd. Hadis: Mishkat ul-Masabih, Jil. 3, m.s. 117
dan Bukhari Jil. 1, no. 28 & 301; Jil. 2, no. 161.
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Adakah Tuhan terutamanya membenci pendosa tertentu
dan hendak menghantar sesetangah daripada mereka ke
neraka?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Yehezkiel 18:23 & 32 - .23. Adakah saya senang
bahawa orang jahat akan mati? 32. Aku tidak
senang pada kematian orang fasik, tetapi orang
fasik berpaling dari jalannya dan hidup.
2 Petrus 3:9 - Tuhan tidak kendur mengenai janjiNya, seperti beberapa orang menganggap
keseimbangan, tetapi sabar terhadap kita, tidak
bersedia agar ada yang binasa, tetapi semua harus
datang untuk bertaubat.
------------------------------------------------Maide 5:41 - Mereka itulah orang-orang yang
kehendak Allah adalah bahawa Dia tidak
membersihkan hati mereka ...
A'raf 7:179 - Alrea dy Kami telah mendesak neraka
jin dan manusia ... Ini adalah seekor lembu.
Tidak, tetapi mereka lebih buruk!
Tevbe 9:55 - Allah menghendaki untuk menghukum
mereka ... dan bahawa jiwa mereka akan berlalu
sementara mereka tidak percaya.
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Adakah Allah pengasas “baik” dan “jahat” dan bertanggungjawab untuk melakukan kedua-duanya? (Hayır & Sher)
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Yeremia 29:11 - Saya tahu pemikiran yang saya
fikirkan terhadap anda ... pemikiran perdamaian,
dan bukan kejahatan ...
Yakobus 1:13 - Janganlah seorang pun berkata
ketika ia dicobai, saya tergoda Tuhan; kerana
Allah tidak boleh dicobai dengan kejahatan, dan
tidak mencobai seorang pun ...
------------------------------------------------Bakara 2:26 - Allah menyesatkan banyak orang.
Nisa 4:78 - Dan jika kejahatan itu menimpa mereka
berkata: “Semua dari Allah”.
Maide 5:14 - mereka yang berkata ... “kita orang
Kristen” kita telah membangkitkan permusuhan dan
kebencian di kalangan mereka.
Enbiya 21:35 - Kami menguji kamu dengan kejahatan
dan dengan baik sebagai perbicaraan.
Nota: Di dalam Bible terdapat keadaan yang Tuhan
mengizinkan kesengsaraan atau malapetaka (bukan
kejahatan moral) menimpa manusia: Isa. 45: 7, Yer. 4:6
& Amos 3:6. Tetapi Syaitan dilihat sebagai pengasas
kejahatan: Yoh. 8:44, 1 Yoh. 3:8.
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Adakah Tuhan digambarkan sebagai “pengkomplot” atau
“pembuat rancangan jahat” yang paling mahir? (Makara)
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Habakuk 1:13 - Engkaulah yang lebih murni dari
pada melihat kejahatan, dan tidak dapat melihat
kejahatan.
Mikha 2:1 - Celakalah orang-orang yang merencanakan
kejahatan, kepada orang-orang yang merencanakan
kejahatan di atas tempat tidur mereka.
Zakharia 8:17 - Jangan berbuat kejahatan terhadap
sesamamu, dan jangan suka bersumpah palsu. Aku
benci semua ini, demikianlah firman TUHAN.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:54 - Dan mereka (orang-orang kafir)
berselisih, dan Allah mencipta-Nya; dan Allah
adalah yang terbaik.
Ra'd 13:42 - Semua merencanakan adalah (di
tangan) Allah.
Neml 27:50 - Maka mereka merancang dan Kami
merancang.
Nota: Dalam Bible, “berkomplot” dan “membuat rancangan
jahat” dilihat sebagai kejahatan dan kegiatan ini
dikaitkan dengan Syaitan, bukan Tuhan: Bd. Kejadian 3:1,
Ester 9:25, Mazmur 21:11 & 36:4, Amsal 1:30, 2 Kor.
11:13-15, Efesus 6:11, 1 Petrus 5:8-9, 2 Yohanes 1:7.
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Adakah Tuhan bertanggungjawab meletakkan permusuhan
dan kebencian antara orang yang berbeza agama?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Yeremia 29:11 - Sebab aku tahu pemikiran pemikiran yang ku pikirkan kepadamu, firman
Tuhan, pikiran damai, dan bukan kejahatan, untuk
memberikan suatu akhir yang diharapkan.
Habakuk 1:13 - Engkaulah yang lebih murni dari pada
melihat kejahatan, dan tidak dapat melihat kejahatan.
------------------------------------------------Bakara 2:10 - Di dalam hati mereka adalah penyakit,
maka Allah telah meningkatkan penyakit mereka.
Nisa 4:88 - Patutkah kamu memberi petunjuk kepada
orang-orang yang telah disesatkan oleh Allah?
Barangsiapa yang telah disesatkan oleh Allah,
baginya (wahai Muhammad) tidak sekali-kali kamu
dapat mencari jalan.
Maide 5:14 - Dan dengan orang-orang yang
mengatakan "Sesungguhnya kami adalah orang-orang
Kristen" kami telah membangkitkan permusuhan dan
kebencian di kalangan mereka.
Maide 5:64 - Orang-orang Yahudi ... Kami telah
melemparkan di antara mereka permusuhan dan
kebencian sampai Hari Kiamat.
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Kristen" kami telah membangkitkan permusuhan dan
kebencian di kalangan mereka.
Maide 5:64 - Orang-orang Yahudi ... Kami telah
melemparkan di antara mereka permusuhan dan
kebencian sampai Hari Kiamat.
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Adakah Tuhan digambarkan sebagai “pengkomplot” atau
“pembuat rancangan jahat” yang paling mahir? (Makara)
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Habakuk 1:13 - Engkaulah yang lebih murni dari
pada melihat kejahatan, dan tidak dapat melihat
kejahatan.
Mikha 2:1 - Celakalah orang-orang yang merencanakan
kejahatan, kepada orang-orang yang merencanakan
kejahatan di atas tempat tidur mereka.
Zakharia 8:17 - Jangan berbuat kejahatan terhadap
sesamamu, dan jangan suka bersumpah palsu. Aku
benci semua ini, demikianlah firman TUHAN.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:54 - Dan mereka (orang-orang kafir)
berselisih, dan Allah mencipta-Nya; dan Allah
adalah yang terbaik.
Ra'd 13:42 - Semua merencanakan adalah (di
tangan) Allah.
Neml 27:50 - Maka mereka merancang dan Kami
merancang.
Nota: Dalam Bible, “berkomplot” dan “membuat rancangan
jahat” dilihat sebagai kejahatan dan kegiatan ini
dikaitkan dengan Syaitan, bukan Tuhan: Bd. Kejadian 3:1,
Ester 9:25, Mazmur 21:11 & 36:4, Amsal 1:30, 2 Kor.
11:13-15, Efesus 6:11, 1 Petrus 5:8-9, 2 Yohanes 1:7.
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Adakah Tuhan bertanggungjawab meletakkan permusuhan
dan kebencian antara orang yang berbeza agama?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Yeremia 29:11 - Sebab aku tahu pemikiran pemikiran yang ku pikirkan kepadamu, firman
Tuhan, pikiran damai, dan bukan kejahatan, untuk
memberikan suatu akhir yang diharapkan.
Habakuk 1:13 - Engkaulah yang lebih murni dari pada
melihat kejahatan, dan tidak dapat melihat kejahatan.
------------------------------------------------Bakara 2:10 - Di dalam hati mereka adalah penyakit,
maka Allah telah meningkatkan penyakit mereka.
Nisa 4:88 - Patutkah kamu memberi petunjuk kepada
orang-orang yang telah disesatkan oleh Allah?
Barangsiapa yang telah disesatkan oleh Allah,
baginya (wahai Muhammad) tidak sekali-kali kamu
dapat mencari jalan.
Maide 5:14 - Dan dengan orang-orang yang
mengatakan "Sesungguhnya kami adalah orang-orang
Kristen" kami telah membangkitkan permusuhan dan
kebencian di kalangan mereka.
Maide 5:64 - Orang-orang Yahudi ... Kami telah
melemparkan di antara mereka permusuhan dan
kebencian sampai Hari Kiamat.
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Adakah Tuhan bertujuan mengeraskan hati
sesetengah manusia yang menyesatkan mereka?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Matius 18:11-14 - 11. Sebab Anak Manusia datang
untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang ...
jika salah satu dari mereka tersesat ... 14.
Walaupun begitu, bukan kehendakmu Bapa, yang ada
di syurga, bahawa salah satu daripada anak-anak
kecil ini harus binasa.
1 Timotius 2:3-4 - 3. Tuhan, Juruselamat kita, 4.
Siapa yang akan memiliki semua manusia untuk
diselamatkan, dan datang kepada pengetahuan
tentang kebenaran.
------------------------------------------------Baqara 2:7, 15 & 26 - 7. Allah telah menetapkan
meterai di hati mereka dan pada pendengaran
mereka ... 15. Allah (sendiri) mengejek mereka,
meninggalkan mereka untuk bersiar- siar secara
membuta tuli dalam pemberontakan mereka… Allah
menyesatkan ramai…
Nisa 4:119 - Dan sesungguhnya aku akan
menyesatkan mereka, dan sesungguhnya aku akan
membangkitkan keinginan-keinginan mereka ...
A'raf 7:186 - Barangsiapa yang disesatkan oleh
Allah, tidak ada yang dapat membimbingnya; dan
Dia membiarkan mereka bersiar-siar ...
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Pernahkah perwatakan dan kelakuan Tuhan itu
berubah-ubah atau aneh?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Bilangan 23:19 - Adakah dia berkata, dan dia
tidak akan melakukannya? Atau adakah dia berkata
dan tidakkah ia akan membuatnya baik?
Mazmur 119:90 - Kesetiaan anda adalah untuk semua
generasi.
Malachi 3:6 - Sebab Aku adalah Tuhan, aku tidak berubah
2 Timotius 2:13 - Jika kita tidak percaya, namun
dia tetap setia; dia tidak dapat menafikan dirinya.
Titus 1:2 - Tuhan, yang tidak boleh berbohong,
berjanji...
------------------------------------------------Hud 11:106-107 - 106. Adapun wretch ed, mereka akan
berada di dalam api... 107. Di dalam... di dalamnya
... Tuhanmu adalah yang lain... Sesungguhnya Tuhanmu
adalah pelindung apa yang dikehendaki-Nya.
Hajj 22:14 - Sesungguhnya Allah melakukan apa
yang Dia kehendaki.
Fatir 35:8 - Allah menyesatkan siapa yang
dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa
yang dikehendaki-Nya ...
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Adakah sujud sembah di hadapan seseorang itu
dilarang melainkan di hadapan Tuhan sendiri?
Bible
Al-Quran
Ya / Ya
Keluaran 20:2-5 - 2. Aku adalah Tuhanmu Allah ...
3. Engkau tidak akan mempunyai tuhan- tuhan lain
sebelum aku ... 5. Jangan sujud kepada mereka,
atau beribadah kepada mereka; Sebab Aku, TUHAN,
Allah mereka, adalah Allah yang cemburu .
Ulangan 5:7-9 - 7. Engkau tidak akan mempunyai
tuhan-tuhan yang lain di hadapan saya ... 9.
Jangan sujud kepada mereka ... kerana Aku,
Tuhanmu, Allah, adalah Allah yang cemburu.
Wahyu 22:8-9 - 8. Saya terjatuh untuk menyembah
di hadapan kaki malaikat ... 9. Dia berkata
kepadaku: “Lihatlah, jangan lakukan itu; kerana
aku adalah kawan kamu, dan saudara-saudaramu,
para nabi, dan mereka yang menjaga kata-kata dari
buku ini. Sembahlah Tuhan.
------------------------------------------------İsra 17:23 - Tuhanmu telah menetapkan bahawa kamu
tidak menyembah selain Dia.
Zariyat 51:56 - Saya mencipta jin dan manusia
hanya supaya mereka boleh menyembah saya.
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Adakah Tuhan mengeluarkan perintah yang
bertentangan dengan hukum abadi-Nya, yang
memerintahkan semua malaikat untuk: “Sujud
sembahlah di hadapan Adam”?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Yesaya 14:12-14 - 12. Bagaimana engkau jatuh dari
surga, O Lucifer ... 13. Apa yang engkau katakan
dalam hati ... Saya akan meninggikan takhta saya
di atas bintang-bintang Allah ... 14. Saya akan
menjadi seperti Yang Maha Tinggi.
Yehezkiel 28:11-19 - 13. Engkau tidak sempurna…
sehingga kejahatan itu ditemui di dalammu… 17.
Hatimu ditinggikan karena kecantikanmu; Engkau
telah merusak hikmatmu dengan sebab kecerahanmu.
------------------------------------------------Bakara 2:31-34 - 34. Dan ketika kami berkata
kepada malaikat: “Sujudlah kamu kepada Adam!”
Semuanya sujud, kecuali Syaitan ...
İsra 17:61-65 - 61. Ketika kami berkata ...
“Sujudlah diri kamu sebelum Adam!” Mereka semua
sujud kecuali Iblis, yang berkata: “Apakah aku
akan sujud kepadanya yang telah kamu buat dari
tanah liat?”
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Tidak / Ya
Yesaya 14:12-14 - 12. Bagaimana engkau jatuh dari
surga, O Lucifer ... 13. Apa yang engkau katakan
dalam hati ... Saya akan meninggikan takhta saya
di atas bintang-bintang Allah ... 14. Saya akan
menjadi seperti Yang Maha Tinggi.
Yehezkiel 28:11-19 - 13. Engkau tidak sempurna…
sehingga kejahatan itu ditemui di dalammu… 17.
Hatimu ditinggikan karena kecantikanmu; Engkau
telah merusak hikmatmu dengan sebab kecerahanmu.
------------------------------------------------Bakara 2:31-34 - 34. Dan ketika kami berkata
kepada malaikat: “Sujudlah kamu kepada Adam!”
Semuanya sujud, kecuali Syaitan ...
İsra 17:61-65 - 61. Ketika kami berkata ...
“Sujudlah diri kamu sebelum Adam!” Mereka semua
sujud kecuali Iblis, yang berkata: “Apakah aku
akan sujud kepadanya yang telah kamu buat dari
tanah liat?”
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Roh Kudus, Malaikat,
Demon & Syaitan

Roh Kudus, Malaikat,
Demon & Syaitan

Adakah “Roh Kudus” diterima sebagai Tuhan?
(Ruh-ül Kudüs)
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Mazmur 139:7 - Di manakah saya akan pergi dari
Roh anda? Atau ke mana aku akan melarikan diri
dari kehadiranmu.
Yohanes 4:24 - Tuhan adalah Roh; dan mereka yang
menyembahnya harus menyembah dia dalam roh dan
kebenaran.
Kisah 5:3-4 - 3. Mengapa Syaitan mengisi hatimu
untuk berbohong kepada Roh Kudus ... 4. Engkau
tidak berbohong kepada manusia, melainkan kepada
Allah.
------------------------------------------------Bakara 2:87 & 253 - 87. Kami memberi Yesus anak
kepada Maria mujizat-mukjizat yang jelas dan
menguatkan dia dengan Roh Kudus (Malaikat Jibril).
Maide 5:110 - O Yesus, anak Maria ... Saya
memperkuatmu dengan roh kudus (Gabriel malaikat).
Nota: Terdapat 113 tempat dalam Bible di mana Roh
Kudus digambarkan sebagai Tuhan.

Adakah “Roh Kudus” diterima sebagai Tuhan?
(Ruh-ül Kudüs)
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Mazmur 139:7 - Di manakah saya akan pergi dari
Roh anda? Atau ke mana aku akan melarikan diri
dari kehadiranmu.
Yohanes 4:24 - Tuhan adalah Roh; dan mereka yang
menyembahnya harus menyembah dia dalam roh dan
kebenaran.
Kisah 5:3-4 - 3. Mengapa Syaitan mengisi hatimu
untuk berbohong kepada Roh Kudus ... 4. Engkau
tidak berbohong kepada manusia, melainkan kepada
Allah.
------------------------------------------------Bakara 2:87 & 253 - 87. Kami memberi Yesus anak
kepada Maria mujizat-mukjizat yang jelas dan
menguatkan dia dengan Roh Kudus (Malaikat Jibril).
Maide 5:110 - O Yesus, anak Maria ... Saya
memperkuatmu dengan roh kudus (Gabriel malaikat).
Nota: Terdapat 113 tempat dalam Bible di mana Roh
Kudus digambarkan sebagai Tuhan.

Adakah “Roh Kudus” mempunyai kuasa untuk
mencipta?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Kejadian 1:1-2 - 1. Pada mulanya Allah
menciptakan langit dan bumi ... 2. Dan Roh Allah
bergerak di atas permukaan air.
Ayub 26:13 - Dengan semangatnya ia menghiasi
langit ...
Ayub 33:4 - Roh Allah telah menjadikan aku, dan
nafas dari Yang
aku hidup.
Mazmur 104:30 - Anda menghantar semangatmu,
mereka diciptakan ...
------------------------------------------------Maide 5:110 , 116 & 118 - 110 . Wahai Isa, anak
Maryam ... Saya
kudus (malaikat Jibril). 116. Sesungguhnya,
Engkau hanya Engkau yang mengetahui perkara yang
tersembunyi. 118. Anda, hanya Engkau, yang Maha
Kuasa, Bijaksana .
Meryem 19:17-19 - Kami telah menghantar kepadanya
Roh Kami (Gabriel) ... Dia berkata: “Sesungguhnya
aku hanyalah seorang Rasul dari Tuhan kamu ...

Adakah “Roh Kudus” mempunyai kuasa untuk
mencipta?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Kejadian 1:1-2 - 1. Pada mulanya Allah
menciptakan langit dan bumi ... 2. Dan Roh Allah
bergerak di atas permukaan air.
Ayub 26:13 - Dengan semangatnya ia menghiasi
langit ...
Ayub 33:4 - Roh Allah telah menjadikan aku, dan
nafas dari Yang
aku hidup.
Mazmur 104:30 - Anda menghantar semangatmu,
mereka diciptakan ...
------------------------------------------------Maide 5:110 , 116 & 118 - 110 . Wahai Isa, anak
Maryam ... Saya
kudus (malaikat Jibril). 116. Sesungguhnya,
Engkau hanya Engkau yang mengetahui perkara yang
tersembunyi. 118. Anda, hanya Engkau, yang Maha
Kuasa, Bijaksana .
Meryem 19:17-19 - Kami telah menghantar kepadanya
Roh Kami (Gabriel) ... Dia berkata: “Sesungguhnya
aku hanyalah seorang Rasul dari Tuhan kamu ...

Roh Kudus, Malaikat,
Demon & Syaitan

Roh Kudus, Malaikat,
Demon & Syaitan

Adakah “Roh Kudus” diterima sebagai Tuhan?
(Ruh-ül Kudüs)
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Mazmur 139:7 - Di manakah saya akan pergi dari
Roh anda? Atau ke mana aku akan melarikan diri
dari kehadiranmu.
Yohanes 4:24 - Tuhan adalah Roh; dan mereka yang
menyembahnya harus menyembah dia dalam roh dan
kebenaran.
Kisah 5:3-4 - 3. Mengapa Syaitan mengisi hatimu
untuk berbohong kepada Roh Kudus ... 4. Engkau
tidak berbohong kepada manusia, melainkan kepada
Allah.
------------------------------------------------Bakara 2:87 & 253 - 87. Kami memberi Yesus anak
kepada Maria mujizat-mukjizat yang jelas dan
menguatkan dia dengan Roh Kudus (Malaikat Jibril).
Maide 5:110 - O Yesus, anak Maria ... Saya
memperkuatmu dengan roh kudus (Gabriel malaikat).
Nota: Terdapat 113 tempat dalam Bible di mana Roh
Kudus digambarkan sebagai Tuhan.

Adakah “Roh Kudus” diterima sebagai Tuhan?
(Ruh-ül Kudüs)
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Mazmur 139:7 - Di manakah saya akan pergi dari
Roh anda? Atau ke mana aku akan melarikan diri
dari kehadiranmu.
Yohanes 4:24 - Tuhan adalah Roh; dan mereka yang
menyembahnya harus menyembah dia dalam roh dan
kebenaran.
Kisah 5:3-4 - 3. Mengapa Syaitan mengisi hatimu
untuk berbohong kepada Roh Kudus ... 4. Engkau
tidak berbohong kepada manusia, melainkan kepada
Allah.
------------------------------------------------Bakara 2:87 & 253 - 87. Kami memberi Yesus anak
kepada Maria mujizat-mukjizat yang jelas dan
menguatkan dia dengan Roh Kudus (Malaikat Jibril).
Maide 5:110 - O Yesus, anak Maria ... Saya
memperkuatmu dengan roh kudus (Gabriel malaikat).
Nota: Terdapat 113 tempat dalam Bible di mana Roh
Kudus digambarkan sebagai Tuhan.

Adakah “Roh Kudus” mempunyai kuasa untuk
mencipta?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Kejadian 1:1-2 - 1. Pada mulanya Allah
menciptakan langit dan bumi ... 2. Dan Roh Allah
bergerak di atas permukaan air.
Ayub 26:13 - Dengan semangatnya ia menghiasi
langit ...
Ayub 33:4 - Roh Allah telah menjadikan aku, dan
nafas dari Yang
aku hidup.
Mazmur 104:30 - Anda menghantar semangatmu,
mereka diciptakan ...
------------------------------------------------Maide 5:110 , 116 & 118 - 110 . Wahai Isa, anak
Maryam ... Saya
kudus (malaikat Jibril). 116. Sesungguhnya,
Engkau hanya Engkau yang mengetahui perkara yang
tersembunyi. 118. Anda, hanya Engkau, yang Maha
Kuasa, Bijaksana .
Meryem 19:17-19 - Kami telah menghantar kepadanya
Roh Kami (Gabriel) ... Dia berkata: “Sesungguhnya
aku hanyalah seorang Rasul dari Tuhan kamu ...

Adakah “Roh Kudus” mempunyai kuasa untuk
mencipta?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Kejadian 1:1-2 - 1. Pada mulanya Allah
menciptakan langit dan bumi ... 2. Dan Roh Allah
bergerak di atas permukaan air.
Ayub 26:13 - Dengan semangatnya ia menghiasi
langit ...
Ayub 33:4 - Roh Allah telah menjadikan aku, dan
nafas dari Yang
aku hidup.
Mazmur 104:30 - Anda menghantar semangatmu,
mereka diciptakan ...
------------------------------------------------Maide 5:110 , 116 & 118 - 110 . Wahai Isa, anak
Maryam ... Saya
kudus (malaikat Jibril). 116. Sesungguhnya,
Engkau hanya Engkau yang mengetahui perkara yang
tersembunyi. 118. Anda, hanya Engkau, yang Maha
Kuasa, Bijaksana .
Meryem 19:17-19 - Kami telah menghantar kepadanya
Roh Kami (Gabriel) ... Dia berkata: “Sesungguhnya
aku hanyalah seorang Rasul dari Tuhan kamu ...
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53.

Adakah “Roh Kudus” sama dengan malaikat “Gabriel”?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Lukas 1:11-35 - 11. telah muncul kepadanya
malaikat Tuhan ... 12. Malaikat itu berkata ...
Zakharia ... isterimu Elisabeth, akan menanggung
engkau seorang anak lelaki, dan engkau akan
menamai namanya ... 15. dia akan dipenuhi dengan
Roh Kudus, bahkan dari rahim ibunya ... 19. Dan
malaikat ... berkata kepadanya, aku adalah
Jibril, yang berdiri di hadapan Allah, dan diutus
untuk berbicara kepadamu, dan untuk menunjukkan
berita gembira ini.
John 4:24 - Tuhan adalah Roh .
------------------------------------------------Bakara 2:87 & 98 - .87. Kami memberi Yesus anak
Maryah mukjizat-mukjizat yang jelas (sebagai
bukti kedaulatan Allah) dan menguatkannya dengan
Roh Kudus (malaikat Jibril) ... Katakanlah (wahai
Muhammad) kepada mereka ... 98. Siapakah musuh
Allah Malaikat-Nya dan Rasul-Nya, dan kepada
Jibril dan Mikhael?
Nota: Dalam Islam, Roh Kudus secara umum
digambarkan sebagai malaikat Jibril.

Adakah “Roh Kudus” sama dengan malaikat “Gabriel”?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Lukas 1:11-35 - 11. telah muncul kepadanya
malaikat Tuhan ... 12. Malaikat itu berkata ...
Zakharia ... isterimu Elisabeth, akan menanggung
engkau seorang anak lelaki, dan engkau akan
menamai namanya ... 15. dia akan dipenuhi dengan
Roh Kudus, bahkan dari rahim ibunya ... 19. Dan
malaikat ... berkata kepadanya, aku adalah
Jibril, yang berdiri di hadapan Allah, dan diutus
untuk berbicara kepadamu, dan untuk menunjukkan
berita gembira ini.
John 4:24 - Tuhan adalah Roh .
------------------------------------------------Bakara 2:87 & 98 - .87. Kami memberi Yesus anak
Maryah mukjizat-mukjizat yang jelas (sebagai
bukti kedaulatan Allah) dan menguatkannya dengan
Roh Kudus (malaikat Jibril) ... Katakanlah (wahai
Muhammad) kepada mereka ... 98. Siapakah musuh
Allah Malaikat-Nya dan Rasul-Nya, dan kepada
Jibril dan Mikhael?
Nota: Dalam Islam, Roh Kudus secara umum
digambarkan sebagai malaikat Jibril.

Adakah perbuatan menghujat “Roh Kudus” merupakan
satu-satunya dosa yang tidak boleh diampuni?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Matius 12:31-32 - 31. Semua cara dosa dan
penghujatan akan diampuni penghujatan terhadap
Roh Kudus tidak akan diampuni. 32. Dan
barangsiapa yang terhadap Anak manusia, ia akan
diampuni; tetapi barangsiapa yang berbicara tidak
akan diampunkan, baik di zaman ini maupun di
zaman yang akan datang.
------------------------------------------------Nisa 4:48, 116 & 168 - 48. Allah tidak akan
mengampunkan orang-orang Mahakuasa telah memberi
memperkuatmu dengan roh kepadanya ... 116. Allah
tidak mengampunkan bahawa pasangan itu harus
ditakdirkan kepadanya. Sesiapa yang menganggap
pasangannya kepada Allah telah tersesat sesungguhnya
... 168. Orang-orang yang kafir dan melakukan yang
salah, Allah tidak akan memaafkan mereka, dan Dia
tidak akan membimbing mereka ke jalan.

Adakah perbuatan menghujat “Roh Kudus” merupakan
satu-satunya dosa yang tidak boleh diampuni?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Matius 12:31-32 - 31. Semua cara dosa dan
penghujatan akan diampuni penghujatan terhadap
Roh Kudus tidak akan diampuni. 32. Dan
barangsiapa yang terhadap Anak manusia, ia akan
diampuni; tetapi barangsiapa yang berbicara tidak
akan diampunkan, baik di zaman ini maupun di
zaman yang akan datang.
------------------------------------------------Nisa 4:48, 116 & 168 - 48. Allah tidak akan
mengampunkan orang-orang Mahakuasa telah memberi
memperkuatmu dengan roh kepadanya ... 116. Allah
tidak mengampunkan bahawa pasangan itu harus
ditakdirkan kepadanya. Sesiapa yang menganggap
pasangannya kepada Allah telah tersesat sesungguhnya
... 168. Orang-orang yang kafir dan melakukan yang
salah, Allah tidak akan memaafkan mereka, dan Dia
tidak akan membimbing mereka ke jalan.
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Adakah “Roh Kudus” sama dengan malaikat “Gabriel”?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Lukas 1:11-35 - 11. telah muncul kepadanya
malaikat Tuhan ... 12. Malaikat itu berkata ...
Zakharia ... isterimu Elisabeth, akan menanggung
engkau seorang anak lelaki, dan engkau akan
menamai namanya ... 15. dia akan dipenuhi dengan
Roh Kudus, bahkan dari rahim ibunya ... 19. Dan
malaikat ... berkata kepadanya, aku adalah
Jibril, yang berdiri di hadapan Allah, dan diutus
untuk berbicara kepadamu, dan untuk menunjukkan
berita gembira ini.
John 4:24 - Tuhan adalah Roh .
------------------------------------------------Bakara 2:87 & 98 - .87. Kami memberi Yesus anak
Maryah mukjizat-mukjizat yang jelas (sebagai
bukti kedaulatan Allah) dan menguatkannya dengan
Roh Kudus (malaikat Jibril) ... Katakanlah (wahai
Muhammad) kepada mereka ... 98. Siapakah musuh
Allah Malaikat-Nya dan Rasul-Nya, dan kepada
Jibril dan Mikhael?
Nota: Dalam Islam, Roh Kudus secara umum
digambarkan sebagai malaikat Jibril.

Adakah “Roh Kudus” sama dengan malaikat “Gabriel”?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Lukas 1:11-35 - 11. telah muncul kepadanya
malaikat Tuhan ... 12. Malaikat itu berkata ...
Zakharia ... isterimu Elisabeth, akan menanggung
engkau seorang anak lelaki, dan engkau akan
menamai namanya ... 15. dia akan dipenuhi dengan
Roh Kudus, bahkan dari rahim ibunya ... 19. Dan
malaikat ... berkata kepadanya, aku adalah
Jibril, yang berdiri di hadapan Allah, dan diutus
untuk berbicara kepadamu, dan untuk menunjukkan
berita gembira ini.
John 4:24 - Tuhan adalah Roh .
------------------------------------------------Bakara 2:87 & 98 - .87. Kami memberi Yesus anak
Maryah mukjizat-mukjizat yang jelas (sebagai
bukti kedaulatan Allah) dan menguatkannya dengan
Roh Kudus (malaikat Jibril) ... Katakanlah (wahai
Muhammad) kepada mereka ... 98. Siapakah musuh
Allah Malaikat-Nya dan Rasul-Nya, dan kepada
Jibril dan Mikhael?
Nota: Dalam Islam, Roh Kudus secara umum
digambarkan sebagai malaikat Jibril.

Adakah perbuatan menghujat “Roh Kudus” merupakan
satu-satunya dosa yang tidak boleh diampuni?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Matius 12:31-32 - 31. Semua cara dosa dan
penghujatan akan diampuni penghujatan terhadap
Roh Kudus tidak akan diampuni. 32. Dan
barangsiapa yang terhadap Anak manusia, ia akan
diampuni; tetapi barangsiapa yang berbicara tidak
akan diampunkan, baik di zaman ini maupun di
zaman yang akan datang.
------------------------------------------------Nisa 4:48, 116 & 168 - 48. Allah tidak akan
mengampunkan orang-orang Mahakuasa telah memberi
memperkuatmu dengan roh kepadanya ... 116. Allah
tidak mengampunkan bahawa pasangan itu harus
ditakdirkan kepadanya. Sesiapa yang menganggap
pasangannya kepada Allah telah tersesat sesungguhnya
... 168. Orang-orang yang kafir dan melakukan yang
salah, Allah tidak akan memaafkan mereka, dan Dia
tidak akan membimbing mereka ke jalan.

Adakah perbuatan menghujat “Roh Kudus” merupakan
satu-satunya dosa yang tidak boleh diampuni?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Matius 12:31-32 - 31. Semua cara dosa dan
penghujatan akan diampuni penghujatan terhadap
Roh Kudus tidak akan diampuni. 32. Dan
barangsiapa yang terhadap Anak manusia, ia akan
diampuni; tetapi barangsiapa yang berbicara tidak
akan diampunkan, baik di zaman ini maupun di
zaman yang akan datang.
------------------------------------------------Nisa 4:48, 116 & 168 - 48. Allah tidak akan
mengampunkan orang-orang Mahakuasa telah memberi
memperkuatmu dengan roh kepadanya ... 116. Allah
tidak mengampunkan bahawa pasangan itu harus
ditakdirkan kepadanya. Sesiapa yang menganggap
pasangannya kepada Allah telah tersesat sesungguhnya
... 168. Orang-orang yang kafir dan melakukan yang
salah, Allah tidak akan memaafkan mereka, dan Dia
tidak akan membimbing mereka ke jalan.
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Adakah Kitab Suci berfokus pada perkara Roh?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Roma 1:11 - Sebab aku sangat ingin melihat
rohani, supaya kamu dapat ditetapkan.
Roma 8:9 - tetapi mengucapkan kata-kata melawan
Roh Kudus, ia yang mengabdikan diri kamu, supaya
aku dapat memberikan kepadamu karunia daging
tetapi dalam Roh, jika demikian bahawa Roh
manusia yang tidak mempunyai Roh Kristus.
1 Korintus 2:13-16 - 13. kita juga bercakap ...
dalam kata-kata ... yang mana Roh Kudus mengajar,
membandingkan perkara rohani dengan rohani ...
15. Tetapi orang yang rohaniah menghakimi semua
perkara-perkara ...
Jude 18-19 - 18. mereka memberitahu anda bahawa
ada orang yang harus mengolok-olok pada masa yang
terakhir, yang harus mengikuti hawa nafsu mereka
sendiri. 19. Ini adalah mereka yang memisahkan
diri, sensual, yang tidak mempunyai Roh.
------------------------------------------------İsra 17:85 - Mereka bertanya kepadamu tentang
Roh. Katakanlah: “Roh itu adalah dari perintah
Tuhanku dan pengetahuan kamu diberikan sedikit
tetapi sedikit.”

Adakah Kitab Suci berfokus pada perkara Roh?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Roma 1:11 - Sebab aku sangat ingin melihat
rohani, supaya kamu dapat ditetapkan.
Roma 8:9 - tetapi mengucapkan kata-kata melawan
Roh Kudus, ia yang mengabdikan diri kamu, supaya
aku dapat memberikan kepadamu karunia daging
tetapi dalam Roh, jika demikian bahawa Roh
manusia yang tidak mempunyai Roh Kristus.
1 Korintus 2:13-16 - 13. kita juga bercakap ...
dalam kata-kata ... yang mana Roh Kudus mengajar,
membandingkan perkara rohani dengan rohani ...
15. Tetapi orang yang rohaniah menghakimi semua
perkara-perkara ...
Jude 18-19 - 18. mereka memberitahu anda bahawa
ada orang yang harus mengolok-olok pada masa yang
terakhir, yang harus mengikuti hawa nafsu mereka
sendiri. 19. Ini adalah mereka yang memisahkan
diri, sensual, yang tidak mempunyai Roh.
------------------------------------------------İsra 17:85 - Mereka bertanya kepadamu tentang
Roh. Katakanlah: “Roh itu adalah dari perintah
Tuhanku dan pengetahuan kamu diberikan sedikit
tetapi sedikit.”

Adakah “Roh Kudus” Tuhan menghuni percayawan
secara dalaman dan memperkudratkan mereka dengan
kurniaan rohani?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Yohanes 20:21-22 - 21. Yesus ... seperti yang
telah diutus oleh ayahku, demikian juga saya
kirimkan kepadamu ... 22. Ia menghembuskan nafas
kepada mereka dan berkata kepada mereka,
“Hendaklah kamu menerima Roh Kudus.”
Kisah 1:8 - Tetapi kamu akan menerima kuasa,
setelah Roh Kudus datang kepadamu.
1 Korintus 12:1, 4-11 & 13 - 1. Sekarang mengenai
karunia rohani, saudara-saudara, saya tidak akan
mengetahuinya… 7. Manifestasi Roh diberikan
kepada setiap orang untuk keuntungan. 13 Sebab
oleh satu Roh, kita semua dibaptiskan menjadi
satu tubuh, sama ada kita orang Yahudi atau orang
Yunani, sama ada kita menjadi ikatan atau bebas;
dan semuanya telah diminum untuk menjadi satu Roh.
------------------------------------------------Nota: Al-Quran tidak menyebut tentang kurniaan
rohani atau penghunian Roh Kudus secara dalaman.

Adakah “Roh Kudus” Tuhan menghuni percayawan
secara dalaman dan memperkudratkan mereka dengan
kurniaan rohani?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Yohanes 20:21-22 - 21. Yesus ... seperti yang
telah diutus oleh ayahku, demikian juga saya
kirimkan kepadamu ... 22. Ia menghembuskan nafas
kepada mereka dan berkata kepada mereka,
“Hendaklah kamu menerima Roh Kudus.”
Kisah 1:8 - Tetapi kamu akan menerima kuasa,
setelah Roh Kudus datang kepadamu.
1 Korintus 12:1, 4-11 & 13 - 1. Sekarang mengenai
karunia rohani, saudara-saudara, saya tidak akan
mengetahuinya… 7. Manifestasi Roh diberikan
kepada setiap orang untuk keuntungan. 13 Sebab
oleh satu Roh, kita semua dibaptiskan menjadi
satu tubuh, sama ada kita orang Yahudi atau orang
Yunani, sama ada kita menjadi ikatan atau bebas;
dan semuanya telah diminum untuk menjadi satu Roh.
------------------------------------------------Nota: Al-Quran tidak menyebut tentang kurniaan
rohani atau penghunian Roh Kudus secara dalaman.
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Adakah Kitab Suci berfokus pada perkara Roh?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Roma 1:11 - Sebab aku sangat ingin melihat
rohani, supaya kamu dapat ditetapkan.
Roma 8:9 - tetapi mengucapkan kata-kata melawan
Roh Kudus, ia yang mengabdikan diri kamu, supaya
aku dapat memberikan kepadamu karunia daging
tetapi dalam Roh, jika demikian bahawa Roh
manusia yang tidak mempunyai Roh Kristus.
1 Korintus 2:13-16 - 13. kita juga bercakap ...
dalam kata-kata ... yang mana Roh Kudus mengajar,
membandingkan perkara rohani dengan rohani ...
15. Tetapi orang yang rohaniah menghakimi semua
perkara-perkara ...
Jude 18-19 - 18. mereka memberitahu anda bahawa
ada orang yang harus mengolok-olok pada masa yang
terakhir, yang harus mengikuti hawa nafsu mereka
sendiri. 19. Ini adalah mereka yang memisahkan
diri, sensual, yang tidak mempunyai Roh.
------------------------------------------------İsra 17:85 - Mereka bertanya kepadamu tentang
Roh. Katakanlah: “Roh itu adalah dari perintah
Tuhanku dan pengetahuan kamu diberikan sedikit
tetapi sedikit.”

Adakah Kitab Suci berfokus pada perkara Roh?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Roma 1:11 - Sebab aku sangat ingin melihat
rohani, supaya kamu dapat ditetapkan.
Roma 8:9 - tetapi mengucapkan kata-kata melawan
Roh Kudus, ia yang mengabdikan diri kamu, supaya
aku dapat memberikan kepadamu karunia daging
tetapi dalam Roh, jika demikian bahawa Roh
manusia yang tidak mempunyai Roh Kristus.
1 Korintus 2:13-16 - 13. kita juga bercakap ...
dalam kata-kata ... yang mana Roh Kudus mengajar,
membandingkan perkara rohani dengan rohani ...
15. Tetapi orang yang rohaniah menghakimi semua
perkara-perkara ...
Jude 18-19 - 18. mereka memberitahu anda bahawa
ada orang yang harus mengolok-olok pada masa yang
terakhir, yang harus mengikuti hawa nafsu mereka
sendiri. 19. Ini adalah mereka yang memisahkan
diri, sensual, yang tidak mempunyai Roh.
------------------------------------------------İsra 17:85 - Mereka bertanya kepadamu tentang
Roh. Katakanlah: “Roh itu adalah dari perintah
Tuhanku dan pengetahuan kamu diberikan sedikit
tetapi sedikit.”

Adakah “Roh Kudus” Tuhan menghuni percayawan
secara dalaman dan memperkudratkan mereka dengan
kurniaan rohani?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Yohanes 20:21-22 - 21. Yesus ... seperti yang
telah diutus oleh ayahku, demikian juga saya
kirimkan kepadamu ... 22. Ia menghembuskan nafas
kepada mereka dan berkata kepada mereka,
“Hendaklah kamu menerima Roh Kudus.”
Kisah 1:8 - Tetapi kamu akan menerima kuasa,
setelah Roh Kudus datang kepadamu.
1 Korintus 12:1, 4-11 & 13 - 1. Sekarang mengenai
karunia rohani, saudara-saudara, saya tidak akan
mengetahuinya… 7. Manifestasi Roh diberikan
kepada setiap orang untuk keuntungan. 13 Sebab
oleh satu Roh, kita semua dibaptiskan menjadi
satu tubuh, sama ada kita orang Yahudi atau orang
Yunani, sama ada kita menjadi ikatan atau bebas;
dan semuanya telah diminum untuk menjadi satu Roh.
------------------------------------------------Nota: Al-Quran tidak menyebut tentang kurniaan
rohani atau penghunian Roh Kudus secara dalaman.

Adakah “Roh Kudus” Tuhan menghuni percayawan
secara dalaman dan memperkudratkan mereka dengan
kurniaan rohani?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Yohanes 20:21-22 - 21. Yesus ... seperti yang
telah diutus oleh ayahku, demikian juga saya
kirimkan kepadamu ... 22. Ia menghembuskan nafas
kepada mereka dan berkata kepada mereka,
“Hendaklah kamu menerima Roh Kudus.”
Kisah 1:8 - Tetapi kamu akan menerima kuasa,
setelah Roh Kudus datang kepadamu.
1 Korintus 12:1, 4-11 & 13 - 1. Sekarang mengenai
karunia rohani, saudara-saudara, saya tidak akan
mengetahuinya… 7. Manifestasi Roh diberikan
kepada setiap orang untuk keuntungan. 13 Sebab
oleh satu Roh, kita semua dibaptiskan menjadi
satu tubuh, sama ada kita orang Yahudi atau orang
Yunani, sama ada kita menjadi ikatan atau bebas;
dan semuanya telah diminum untuk menjadi satu Roh.
------------------------------------------------Nota: Al-Quran tidak menyebut tentang kurniaan
rohani atau penghunian Roh Kudus secara dalaman.

56.

56.

57.

Bolehkah kurniaan rohani disampaikan daripada
seorang percayawan kepada yang lain melalui
peletakan tangan?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
1 Timotius 4:14-15 - 14. Jangan mengabaikan oleh
nubuat, dengan penumpangan tangan presbyter. 15.
hadiah yang ada padamu, yang diberikan kepadamu
Perhatikan perkara-perkara ini; berikan diri
kepada mereka sepenuhnya; bahawa keuntungan anda
mungkin muncul untuk semua.
2 Timotius 1:6 - Oleh sebab itu, aku
mengingatkanmu, supaya engkau menghasut karunia
Allah, yang ada padamu dengan memakai tanganku.
Ibrani 6:1 - Oleh sebab meninggalkan prinsipprinsip doktrin Kristus, marilah kita meneruskan
kesempurnaan, tidak meletakkan kembali dasar ...
meletakkan tangan ...
------------------------------------------------Nota: Di dalam Al-Quran tidak disebutkan mengenai
meletakkan tangan untuk menyampaikan kurniaan rohani.
Bd. Roma 1:11, 2 Tes. 2:8 & 1 Tim. 4:14-16.

58.

Adakah Tuhan memberi pengikut Yesus keupayaan
untuk melakukan mukjizat yang serupa seperti yang
dilakukan oleh Yesus melalui kudrat Roh Kudus
yang huni dalam mereka?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Lukas 10:17 - Dan tujuh puluh orang itu kembali
dengan sukacita, katanya: Tuan, bahkan setansetan itu tunduk kepada kami melalui nama-Mu.
John 14:12 - Sesungguhnya, sesungguhnya Aku
berkata kepadamu, Dia yang percaya kepada-Ku,
perbuatan-perbuatan yang Aku lakukan, hendaklah
ia melakukannya juga; dan perbuatan-perbuatan
yang lebih besar daripadanya akan dilakukannya,
karena aku pergi kepada Bapa-Ku.
Kisah 6:8 - Dan Stefanus, penuh dengan iman dan
kuasa, melakukan keajaiban dan mukjizat yang
besar di antara rakyat.
Kisah 8:6 - orang-orang dengan semangat memberi
perhatian kepada apa yang dikatakan Philip,
mendengar dan melihat mukjizat-mukjizat yang
dilakukannya.
------------------------------------------------Nota: Tidak ada rekod di dalam Al-Quran yang mengatakan
sesiapa melakukan sebarang mukjizat nyata selepas Yesus.

57.

57.

Bolehkah kurniaan rohani disampaikan daripada
seorang percayawan kepada yang lain melalui
peletakan tangan?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
1 Timotius 4:14-15 - 14. Jangan mengabaikan oleh
nubuat, dengan penumpangan tangan presbyter. 15.
hadiah yang ada padamu, yang diberikan kepadamu
Perhatikan perkara-perkara ini; berikan diri
kepada mereka sepenuhnya; bahawa keuntungan anda
mungkin muncul untuk semua.
2 Timotius 1:6 - Oleh sebab itu, aku
mengingatkanmu, supaya engkau menghasut karunia
Allah, yang ada padamu dengan memakai tanganku.
Ibrani 6:1 - Oleh sebab meninggalkan prinsipprinsip doktrin Kristus, marilah kita meneruskan
kesempurnaan, tidak meletakkan kembali dasar ...
meletakkan tangan ...
------------------------------------------------Nota: Di dalam Al-Quran tidak disebutkan mengenai
meletakkan tangan untuk menyampaikan kurniaan rohani.
Bd. Roma 1:11, 2 Tes. 2:8 & 1 Tim. 4:14-16.

58.

Adakah Tuhan memberi pengikut Yesus keupayaan
untuk melakukan mukjizat yang serupa seperti yang
dilakukan oleh Yesus melalui kudrat Roh Kudus
yang huni dalam mereka?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Lukas 10:17 - Dan tujuh puluh orang itu kembali
dengan sukacita, katanya: Tuan, bahkan setansetan itu tunduk kepada kami melalui nama-Mu.
John 14:12 - Sesungguhnya, sesungguhnya Aku
berkata kepadamu, Dia yang percaya kepada-Ku,
perbuatan-perbuatan yang Aku lakukan, hendaklah
ia melakukannya juga; dan perbuatan-perbuatan
yang lebih besar daripadanya akan dilakukannya,
karena aku pergi kepada Bapa-Ku.
Kisah 6:8 - Dan Stefanus, penuh dengan iman dan
kuasa, melakukan keajaiban dan mukjizat yang
besar di antara rakyat.
Kisah 8:6 - orang-orang dengan semangat memberi
perhatian kepada apa yang dikatakan Philip,
mendengar dan melihat mukjizat-mukjizat yang
dilakukannya.
------------------------------------------------Nota: Tidak ada rekod di dalam Al-Quran yang mengatakan
sesiapa melakukan sebarang mukjizat nyata selepas Yesus.

57.

Bolehkah kurniaan rohani disampaikan daripada
seorang percayawan kepada yang lain melalui
peletakan tangan?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
1 Timotius 4:14-15 - 14. Jangan mengabaikan oleh
nubuat, dengan penumpangan tangan presbyter. 15.
hadiah yang ada padamu, yang diberikan kepadamu
Perhatikan perkara-perkara ini; berikan diri
kepada mereka sepenuhnya; bahawa keuntungan anda
mungkin muncul untuk semua.
2 Timotius 1:6 - Oleh sebab itu, aku
mengingatkanmu, supaya engkau menghasut karunia
Allah, yang ada padamu dengan memakai tanganku.
Ibrani 6:1 - Oleh sebab meninggalkan prinsipprinsip doktrin Kristus, marilah kita meneruskan
kesempurnaan, tidak meletakkan kembali dasar ...
meletakkan tangan ...
------------------------------------------------Nota: Di dalam Al-Quran tidak disebutkan mengenai
meletakkan tangan untuk menyampaikan kurniaan rohani.
Bd. Roma 1:11, 2 Tes. 2:8 & 1 Tim. 4:14-16.

Bolehkah kurniaan rohani disampaikan daripada
seorang percayawan kepada yang lain melalui
peletakan tangan?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
1 Timotius 4:14-15 - 14. Jangan mengabaikan oleh
nubuat, dengan penumpangan tangan presbyter. 15.
hadiah yang ada padamu, yang diberikan kepadamu
Perhatikan perkara-perkara ini; berikan diri
kepada mereka sepenuhnya; bahawa keuntungan anda
mungkin muncul untuk semua.
2 Timotius 1:6 - Oleh sebab itu, aku
mengingatkanmu, supaya engkau menghasut karunia
Allah, yang ada padamu dengan memakai tanganku.
Ibrani 6:1 - Oleh sebab meninggalkan prinsipprinsip doktrin Kristus, marilah kita meneruskan
kesempurnaan, tidak meletakkan kembali dasar ...
meletakkan tangan ...
------------------------------------------------Nota: Di dalam Al-Quran tidak disebutkan mengenai
meletakkan tangan untuk menyampaikan kurniaan rohani.
Bd. Roma 1:11, 2 Tes. 2:8 & 1 Tim. 4:14-16.

Adakah Tuhan memberi pengikut Yesus keupayaan
untuk melakukan mukjizat yang serupa seperti yang
dilakukan oleh Yesus melalui kudrat Roh Kudus
yang huni dalam mereka?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Lukas 10:17 - Dan tujuh puluh orang itu kembali
dengan sukacita, katanya: Tuan, bahkan setansetan itu tunduk kepada kami melalui nama-Mu.
John 14:12 - Sesungguhnya, sesungguhnya Aku
berkata kepadamu, Dia yang percaya kepada-Ku,
perbuatan-perbuatan yang Aku lakukan, hendaklah
ia melakukannya juga; dan perbuatan-perbuatan
yang lebih besar daripadanya akan dilakukannya,
karena aku pergi kepada Bapa-Ku.
Kisah 6:8 - Dan Stefanus, penuh dengan iman dan
kuasa, melakukan keajaiban dan mukjizat yang
besar di antara rakyat.
Kisah 8:6 - orang-orang dengan semangat memberi
perhatian kepada apa yang dikatakan Philip,
mendengar dan melihat mukjizat-mukjizat yang
dilakukannya.
------------------------------------------------Nota: Tidak ada rekod di dalam Al-Quran yang mengatakan
sesiapa melakukan sebarang mukjizat nyata selepas Yesus.

Adakah Tuhan memberi pengikut Yesus keupayaan
untuk melakukan mukjizat yang serupa seperti yang
dilakukan oleh Yesus melalui kudrat Roh Kudus
yang huni dalam mereka?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Lukas 10:17 - Dan tujuh puluh orang itu kembali
dengan sukacita, katanya: Tuan, bahkan setansetan itu tunduk kepada kami melalui nama-Mu.
John 14:12 - Sesungguhnya, sesungguhnya Aku
berkata kepadamu, Dia yang percaya kepada-Ku,
perbuatan-perbuatan yang Aku lakukan, hendaklah
ia melakukannya juga; dan perbuatan-perbuatan
yang lebih besar daripadanya akan dilakukannya,
karena aku pergi kepada Bapa-Ku.
Kisah 6:8 - Dan Stefanus, penuh dengan iman dan
kuasa, melakukan keajaiban dan mukjizat yang
besar di antara rakyat.
Kisah 8:6 - orang-orang dengan semangat memberi
perhatian kepada apa yang dikatakan Philip,
mendengar dan melihat mukjizat-mukjizat yang
dilakukannya.
------------------------------------------------Nota: Tidak ada rekod di dalam Al-Quran yang mengatakan
sesiapa melakukan sebarang mukjizat nyata selepas Yesus.

58.

58.

59.

59.

Adakah Tuhan memberi sesetengah percayawan kurnia
untuk berbicara dalam bahasa yang tidak diketahui
melalui kudrat Roh Kudus?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
1 Corinthians 14:2 & 5 - 2. Karena orang yang
berbicara dalam bahasa yang tidak dikenal tidak
berbicara kepada manusia, tetapi kepada Allah;
kerana tidak ada orang yang memahami kepadanya;
Namun dalam rohnya dia berbicara misteri ... 5 .
Saya ingin semua kamu bercakap dengan lidah ...
Roma 8:26-27 - 26. Demikian juga Roh juga
membantu kelemahan kita: sebab kita tidak tahu
apa yang harus kita berdoa seperti yang kita
kehendaki: tetapi Roh itu sendiri memberi
syafa'at kepada kita dengan penderitaan yang
tidak dapat diucapkan. 27. Dan orang yang
menyelidiki hati mengetahui apa yang ada di dalam
pikiran Roh, sebab Ia memberi syafaat bagi orangorang kudus sesuai dengan kehendak Allah.
------------------------------------------------Nota: Di dalam Al-Quran tidak terdapat ayat-ayat
tentang berbicara dalam bahasa lidah.

Adakah Tuhan memberi sesetengah percayawan kurnia
untuk berbicara dalam bahasa yang tidak diketahui
melalui kudrat Roh Kudus?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
1 Corinthians 14:2 & 5 - 2. Karena orang yang
berbicara dalam bahasa yang tidak dikenal tidak
berbicara kepada manusia, tetapi kepada Allah;
kerana tidak ada orang yang memahami kepadanya;
Namun dalam rohnya dia berbicara misteri ... 5 .
Saya ingin semua kamu bercakap dengan lidah ...
Roma 8:26-27 - 26. Demikian juga Roh juga
membantu kelemahan kita: sebab kita tidak tahu
apa yang harus kita berdoa seperti yang kita
kehendaki: tetapi Roh itu sendiri memberi
syafa'at kepada kita dengan penderitaan yang
tidak dapat diucapkan. 27. Dan orang yang
menyelidiki hati mengetahui apa yang ada di dalam
pikiran Roh, sebab Ia memberi syafaat bagi orangorang kudus sesuai dengan kehendak Allah.
------------------------------------------------Nota: Di dalam Al-Quran tidak terdapat ayat-ayat
tentang berbicara dalam bahasa lidah.

Adakah terdapat perbezaan jelas antara para
Malaikat (Melek) sebagai hamba Tuhan dan Demon
(Jinn) sebagai hamba Syaitan?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Matius 25:41 - Maka Ia akan berkata juga kepada
mereka di sebelah kiri, Keluarlah dari padaku,
kamu dikutuki, ke dalam api yang kekal, yang
disediakan untuk setan dan malaikat-malaikat-Nya.
Wahyu 12:9 - 9. Dan naga besar itu dilepaskan,
ular tua itu, yang disebut Iblis dan Setan, yang
menipu seluruh dunia; Dia dilemparkan ke bumi,
dan malaikat-malaikatnya dilepaskan bersama-sama
dengan dia.
------------------------------------------------Jinn 72:1-16 - 1. Katakanlah (wahai Muhammad):
"Telah diwahyukan kepadaku, bahwa sebuah jin
telah memberi telinga, dan berkata:" Kami telah
mendengar al-Quran yang indah, Yang memberi
petunjuk kepada kebenaran, maka kami beriman
kepadanya dan kami tidak akan menyekutukan Tuhan
dengan Tuhan kami ... 11. Dan di antara kita
adalah orang-orang yang soleh dan di antara kita
ada jauh dari itu. Kami sekte mempunyai peraturan
yang berbeza ...

Adakah terdapat perbezaan jelas antara para
Malaikat (Melek) sebagai hamba Tuhan dan Demon
(Jinn) sebagai hamba Syaitan?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Matius 25:41 - Maka Ia akan berkata juga kepada
mereka di sebelah kiri, Keluarlah dari padaku,
kamu dikutuki, ke dalam api yang kekal, yang
disediakan untuk setan dan malaikat-malaikat-Nya.
Wahyu 12:9 - 9. Dan naga besar itu dilepaskan,
ular tua itu, yang disebut Iblis dan Setan, yang
menipu seluruh dunia; Dia dilemparkan ke bumi,
dan malaikat-malaikatnya dilepaskan bersama-sama
dengan dia.
------------------------------------------------Jinn 72:1-16 - 1. Katakanlah (wahai Muhammad):
"Telah diwahyukan kepadaku, bahwa sebuah jin
telah memberi telinga, dan berkata:" Kami telah
mendengar al-Quran yang indah, Yang memberi
petunjuk kepada kebenaran, maka kami beriman
kepadanya dan kami tidak akan menyekutukan Tuhan
dengan Tuhan kami ... 11. Dan di antara kita
adalah orang-orang yang soleh dan di antara kita
ada jauh dari itu. Kami sekte mempunyai peraturan
yang berbeza ...

60.

59.

60.

59.

Adakah Tuhan memberi sesetengah percayawan kurnia
untuk berbicara dalam bahasa yang tidak diketahui
melalui kudrat Roh Kudus?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
1 Corinthians 14:2 & 5 - 2. Karena orang yang
berbicara dalam bahasa yang tidak dikenal tidak
berbicara kepada manusia, tetapi kepada Allah;
kerana tidak ada orang yang memahami kepadanya;
Namun dalam rohnya dia berbicara misteri ... 5 .
Saya ingin semua kamu bercakap dengan lidah ...
Roma 8:26-27 - 26. Demikian juga Roh juga
membantu kelemahan kita: sebab kita tidak tahu
apa yang harus kita berdoa seperti yang kita
kehendaki: tetapi Roh itu sendiri memberi
syafa'at kepada kita dengan penderitaan yang
tidak dapat diucapkan. 27. Dan orang yang
menyelidiki hati mengetahui apa yang ada di dalam
pikiran Roh, sebab Ia memberi syafaat bagi orangorang kudus sesuai dengan kehendak Allah.
------------------------------------------------Nota: Di dalam Al-Quran tidak terdapat ayat-ayat
tentang berbicara dalam bahasa lidah.

Adakah Tuhan memberi sesetengah percayawan kurnia
untuk berbicara dalam bahasa yang tidak diketahui
melalui kudrat Roh Kudus?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
1 Corinthians 14:2 & 5 - 2. Karena orang yang
berbicara dalam bahasa yang tidak dikenal tidak
berbicara kepada manusia, tetapi kepada Allah;
kerana tidak ada orang yang memahami kepadanya;
Namun dalam rohnya dia berbicara misteri ... 5 .
Saya ingin semua kamu bercakap dengan lidah ...
Roma 8:26-27 - 26. Demikian juga Roh juga
membantu kelemahan kita: sebab kita tidak tahu
apa yang harus kita berdoa seperti yang kita
kehendaki: tetapi Roh itu sendiri memberi
syafa'at kepada kita dengan penderitaan yang
tidak dapat diucapkan. 27. Dan orang yang
menyelidiki hati mengetahui apa yang ada di dalam
pikiran Roh, sebab Ia memberi syafaat bagi orangorang kudus sesuai dengan kehendak Allah.
------------------------------------------------Nota: Di dalam Al-Quran tidak terdapat ayat-ayat
tentang berbicara dalam bahasa lidah.

Adakah terdapat perbezaan jelas antara para
Malaikat (Melek) sebagai hamba Tuhan dan Demon
(Jinn) sebagai hamba Syaitan?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Matius 25:41 - Maka Ia akan berkata juga kepada
mereka di sebelah kiri, Keluarlah dari padaku,
kamu dikutuki, ke dalam api yang kekal, yang
disediakan untuk setan dan malaikat-malaikat-Nya.
Wahyu 12:9 - 9. Dan naga besar itu dilepaskan,
ular tua itu, yang disebut Iblis dan Setan, yang
menipu seluruh dunia; Dia dilemparkan ke bumi,
dan malaikat-malaikatnya dilepaskan bersama-sama
dengan dia.
------------------------------------------------Jinn 72:1-16 - 1. Katakanlah (wahai Muhammad):
"Telah diwahyukan kepadaku, bahwa sebuah jin
telah memberi telinga, dan berkata:" Kami telah
mendengar al-Quran yang indah, Yang memberi
petunjuk kepada kebenaran, maka kami beriman
kepadanya dan kami tidak akan menyekutukan Tuhan
dengan Tuhan kami ... 11. Dan di antara kita
adalah orang-orang yang soleh dan di antara kita
ada jauh dari itu. Kami sekte mempunyai peraturan
yang berbeza ...

Adakah terdapat perbezaan jelas antara para
Malaikat (Melek) sebagai hamba Tuhan dan Demon
(Jinn) sebagai hamba Syaitan?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Matius 25:41 - Maka Ia akan berkata juga kepada
mereka di sebelah kiri, Keluarlah dari padaku,
kamu dikutuki, ke dalam api yang kekal, yang
disediakan untuk setan dan malaikat-malaikat-Nya.
Wahyu 12:9 - 9. Dan naga besar itu dilepaskan,
ular tua itu, yang disebut Iblis dan Setan, yang
menipu seluruh dunia; Dia dilemparkan ke bumi,
dan malaikat-malaikatnya dilepaskan bersama-sama
dengan dia.
------------------------------------------------Jinn 72:1-16 - 1. Katakanlah (wahai Muhammad):
"Telah diwahyukan kepadaku, bahwa sebuah jin
telah memberi telinga, dan berkata:" Kami telah
mendengar al-Quran yang indah, Yang memberi
petunjuk kepada kebenaran, maka kami beriman
kepadanya dan kami tidak akan menyekutukan Tuhan
dengan Tuhan kami ... 11. Dan di antara kita
adalah orang-orang yang soleh dan di antara kita
ada jauh dari itu. Kami sekte mempunyai peraturan
yang berbeza ...

60.

60.

61.

61.

Mungkinkah Syaitan bertaubat dan menjadi baik?
Bible
Al-Quran
Tidak / Tidak
Wahyu 12:9-10 - 9. Dan naga besar itu
dikeluarkan, ular Iblis, yang menipu seluruh
dunia; dia dilemparkan ke bumi, dan
bersama-sama dengannya. 10 . Dan syaitan yang
menipu mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan
belerang ... dan akan disiksa siang dan malam
untuk selama-lamanya.
------------------------------------------------Bakara 2:208 - Jangan berjalan dalam jejak setan;
sesungguhnya dia adalah musuh terbuka kepada
kamu.
Yusuf 12:5 - Satan adalah musuh terbuka kepada
manusia.
Zukhruf 43:36-39 - 36. Kami menetapkan syaitan
kepadanya, yang menjadi rakannya ... 39.
(Kemudian dikatakan kepada mereka): “Sekarang
kamu telah berbuat salah, tidak ada yang dapat
kamu sampaikan hari ini (kamu dan kaummu)
rakan kongsi dalam azab itu. “

Mungkinkah Syaitan bertaubat dan menjadi baik?
Bible
Al-Quran
Tidak / Tidak
Wahyu 12:9-10 - 9. Dan naga besar itu
dikeluarkan, ular Iblis, yang menipu seluruh
dunia; dia dilemparkan ke bumi, dan
bersama-sama dengannya. 10 . Dan syaitan yang
menipu mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan
belerang ... dan akan disiksa siang dan malam
untuk selama-lamanya.
------------------------------------------------Bakara 2:208 - Jangan berjalan dalam jejak setan;
sesungguhnya dia adalah musuh terbuka kepada
kamu.
Yusuf 12:5 - Satan adalah musuh terbuka kepada
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Zukhruf 43:36-39 - 36. Kami menetapkan syaitan
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menderita pembalasan api kekal.
------------------------------------------------Jinn 72:1, 11, 13 & 14 - 1. Katakanlah wahai
Muhammad: 'Telah diwahyukan kepadaku, bahwa
sebuah jin jin memberi telinga,' dan mereka
berkata: Kami telah mendengar al- yang ... 11.
dan ada di antara kita golongan yang baik
keadaannya dan ada di antara kita yang lain dari
itu. Kami sekte mempunyai peraturan yang berbeza
... 13. Dan apabila kami mendengar petunjuk, kami
beriman kepadanya: Barangsiapa yang beriman
kepada Tuhannya, tidak akan takut dan tidak
berbuat salah ... 14. Di antara kami terdapat
beberapa orang yang telah menyerah kepada Allah
dan ada di antara kami ada yang tidak adil.
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Adakah terdapat ayat-ayat di dalam Kitab Suci
tentang mengusir demon keluar daripada orang?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Matius 9:33 - Dan apabila iblis dikeluarkan, orang
bodoh bercakap; dan orang banyak yang kagum, berkata,
Ia tidak pernah terlihat di Israel.
Matius 17:18 - Yesus menegur setan itu, dan dia
meninggalkan dia; dan kanak-kanak itu sembuh .. .
Markus 1:25-26 - 25. Dan Yesus menegurnya ,
berkata, “Bertahanlah, dan keluarlah dari
padanya.” 26. Dan apabila roh najis telah
mengoyaknya, dan menangis dengan suara yang
keras, ia keluar dari padanya.
Lukas 4:35, 8:33 & 9:42 - 35. Dan Yesus menegurnya ,
berkata, “Bertahanlah, dan keluarlah dari padanya.” Dan
apabila setan itu membuangnya ke tengah-tengahnya, dia
keluar daripadanya, dan tidak menyakiti dia…
------------------------------------------------Nota: Al-Quran tidak mengandungi ayat tentang
mengusir demon keluar daripada orang; tetapi
Bible mempunyai 89 ayat tentang pengusiran demon.
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Adakah kuasa penipuan Syaitan digambarkan sebagai
lemah atau tidak berkesan?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Lukas 4:6 - Dan setan itu berkata kepadanya, “Semua
kuasa ini akan kuberikan kepadamu dan kemuliaan
mereka; kerana itu diberikan kepada saya, dan kepada
siapa pun yang saya kehendaki saya berikan.
2 Korintus 4:3-4 - 3. Jika Injil kita tersembunyi
... 4. dewa dunia ini telah membutakan pikiran
orang-orang yang tidak percaya ...
------------------------------------------------Nisâ 4:76 - Sungguh, strategi syaitan itu lemah.
İbrahim 14:22 - Setan akan berkata ... Saya tidak
mempunyai kuasa atas kamu kecuali untuk memanggil
kamu ...
Nahl 16:98 - Apabila kamu membaca Al-Quran berlindung
kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. tua itu,
yang disebut Iblis dan malaikat-malaikatnya
dilemparkan kediamannya yang pertama, tetapi
rantai kekal di bawah kegelapan
Shu'arâ 26:210-211 - 210. syaitan tidak
membawanya. 211. Ia tidak sesuai untuk mereka,
tidak juga dalam kuasa mereka.
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65.

Adakah Syaitan dianggap sebagai raja atau
pemerintah dunia ini?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Lukas 4:6 - Dan setan itu berkata kepadanya,
“Segala wewenang ini akan kuberikan kepadamu ...
karena itu diserahkan kepadaku, dan kepada siapa
saja yang aku kehendaki aku memberikannya.”
Yohanes 12:31 - Sekarang adalah penghakiman dunia
ini; sekarang akan putera dunia ini dilemparkan…
John 14:30 - Selanjutnya ... pangeran dunia ini
datang, dan tidak ada apa-apa dalam diri saya ...
John 16:11 - putera dunia ini dihakimi.
2 Korintus 4:3-4 - 3. Tetapi jika Injil kita
tersembunyi ia tersembunyi bagi mereka yang
hilang, 4. Di dalamnya tuhan zaman ini telah buta
pikiran orang-orang yang tidak percaya .. .
------------------------------------------------Nisa 4:76 - strategi syaitan itu pernah lemah.
Shuara 26:210-211 - 210. Dajal-dajal tidak
membawanya ... 211. juga tidak berkuasa.

Kristus dan Hz. Muhammad
66.

Adakah diterima bahawa Kristus dilahirkan
daripada seorang perawan?
Bible
Al-Quran
Ya / Ya
Yesaya 7:14 - Oleh itu, Tuhan sendiri akan
memberikan suatu tanda; Lihatlah, dara itu akan
mengandung dan melahirkan seorang anak lelaki,
dan akan memanggil namanya Emmanuel.
Matius 1:18 - Sekarang kelahiran Yesus Kristus adalah
seperti ini: Ketika, seperti ibunya, Maria, telah
disembelih kepada Yusuf, sebelum mereka bersama-sama,
dia dijumpai dengan anak Roh Kudus.
------------------------------------------------Meryem 19: 16-22 - 16. Mary ... 20. berkata:
“Bagaimanakah saya dapat mempunyai seorang anak
lelaki apabila tiada seorang pun yang menyentuh
saya; Saya tidak pernah bersalah? “21. (Malaikat
itu menjawab),” Begitu juga; Tuhanmu berfirman:
'Ini adalah perkara yang mudah bagiKu ... 22. Dan
Kami jadikan dia tanda bagi manusia dan berkat
dari Kami.' Ia adalah perkara yang ditetapkan.
Enbiya 21:91 - Kami menghembuskan nafasnya
kepadanya, dan Kami jadikan dia dan anaknya
sebagai tanda bagi semua orang.
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datang, dan tidak ada apa-apa dalam diri saya ...
John 16:11 - putera dunia ini dihakimi.
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tersembunyi ia tersembunyi bagi mereka yang
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Adakah diterima bahawa Kristus dilahirkan
daripada seorang perawan?
Bible
Al-Quran
Ya / Ya
Yesaya 7:14 - Oleh itu, Tuhan sendiri akan
memberikan suatu tanda; Lihatlah, dara itu akan
mengandung dan melahirkan seorang anak lelaki,
dan akan memanggil namanya Emmanuel.
Matius 1:18 - Sekarang kelahiran Yesus Kristus adalah
seperti ini: Ketika, seperti ibunya, Maria, telah
disembelih kepada Yusuf, sebelum mereka bersama-sama,
dia dijumpai dengan anak Roh Kudus.
------------------------------------------------Meryem 19: 16-22 - 16. Mary ... 20. berkata:
“Bagaimanakah saya dapat mempunyai seorang anak
lelaki apabila tiada seorang pun yang menyentuh
saya; Saya tidak pernah bersalah? “21. (Malaikat
itu menjawab),” Begitu juga; Tuhanmu berfirman:
'Ini adalah perkara yang mudah bagiKu ... 22. Dan
Kami jadikan dia tanda bagi manusia dan berkat
dari Kami.' Ia adalah perkara yang ditetapkan.
Enbiya 21:91 - Kami menghembuskan nafasnya
kepadanya, dan Kami jadikan dia dan anaknya
sebagai tanda bagi semua orang.
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67.

Adakah diterima bahawa Kristus tidak berdosa?
Bible
Al-Quran
Ya / Ya
Markus 1:24 - Yesus ... Yang Maha Kudus Tuhan.
Yohanes 7:18 - yang mencari kemuliaan-Nya yang
mengutus dia, yang sama adalah benar, dan
tidak ada ketidakbenaran dalam dirinya ...
John 8:46 - Siapa di antara kamu yang menuduh
saya berdosa? Dan jika saya berkata benar,
mengapa kamu tidak percaya kepada saya?
2 Korintus 5:21 - Sebab Dia menjadikan Dia, yang
tidak mengenal dosa, menjadi dosa bagi kita ...
1 Petrus 2:21-22 - 21. Kristus… 22. yang tidak
berbuat dosa, tidak ada pencurian yang terdapat
dalam mulutnya.
1 John 3:5 - Dan kamu tahu bahawa Dia dinyatakan
untuk menghapuskan dosa-dosa kita, dan di dalam
Dia tidak ada dosa.
------------------------------------------------Bakara 2:253 - Kami memberikan Yesus Anak Mary
tanda-tanda yang jelas dan menguatkan dia dengan
Roh Kudus.
Meryem 19:19 - Dia berkata; “Sesungguhnya aku
hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberitahukan
kepadamu karunia seorang anak yang murni.”
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Adakah diterima bahawa Kristus memiliki kearifan
dan pengetahuan ghaib?
Bible
Al-Quran
Ya / Ya
Matius 9:4 - Yesus, mengetahui fikiran mereka,
berkata, “Mengapa kamu pikir jahat dalam hatimu?
Yohanes 7:45-46 - 45. Mengapa kamu tidak
membawanya? Pegawai-pegawai ... 46. Belum pernah
seorang manusia berkata seperti orang itu .. .
John 16:30 - Sekarang kami suami bahawa anda tahu
segala sesuatu ... dengan ini kami percaya bahawa
anda datang dari Tuhan.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:45-48 - 45. Mesias, Isa ... salah
satu daripada mereka yang akan dibawa ke hadapan
Allah ... 48. Dan Dia akan mengajar dia Kitab
Suci dan hikmat, dan Taurat dan Injil.
Zuhruf 43:63 - Dan ketika Isa datang dengan
bukti-bukti yang jelas tentang kedaulatan Allah,
dia berkata: “Aku telah membawa kebijaksanaan
kepadamu dan telah datang kepadamu untuk
menerangkan kenyataan tentang hal-hal yang kamu
berbeza: maka bertakwalah kepada Allah dan
taatlah kepadaku. “
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Adakah diterima bahawa Kristus memiliki kuasa
ghaib untuk melakukan mukjizat dan memberi hayat
kepada orang mati?
Bible
Al-Quran
Ya / Ya
Mark 1:40-45 - 40. Dan datanglah seorang yang
sakit kusta... Jika engkau mau, engkau dapat
membuat aku bersih ... 41. Yesus ... Aku akan;
jadilah engkau bersih .
Markus 6:48 - dia datang… berjalan di atas laut…
John 11:14-44 - 14. Lalu Yesus berkata kepada mereka
dengan jelas, Lazarus sudah mati ... 25. Yesus
berkata kepadanya, "Akulah kebangkitan dan hidup ...
43. Dia berseru dengan suara yang kuat, Lazarus
keluarlah. 44. Dan orang yang telah mati itu keluar…
------------------------------------------------Al-i Imran 3:45-50 - 45. yang Al Masih Isa… 49.
Dengan izin Allah saya akan memberi penglihatan
kepada orang buta, menyembuhkan pesakit kusta dan
menghidupkan orang mati untuk kehidupan…
Maide 5:110 - Kamu menyembuhkan orang yang
dilahirkan buta dan orang kusta dengan izinKu;
dan bagaimana awak membangkitkan orang mati,
dengan izinKu.
Nota: Terdapat 37 mukjizat Yesus dalam Injil.
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Adakah diterima bahawa Kristus berhak menuntut
kepercayaan dan kepatuhan daripada semua manusia?
Bible
Al-Quran
Ya / Ya
Matius 23:10 - kerana ada satu tuanmu, bahkan Kristus.
John 14:15 & 21-24 - 15. Jika kamu mengasihi
saya, simpan perintah saya ... 21. Barangsiapa
yang mempunyai perintah-perintah-Ku dan
memelihara mereka, ia adalah orang yang mengasihi
Aku .. 23.Jika seorang lelaki cinta saya, dia
akan menyimpan kata-kata saya ... 24. Dia yang
mengasihi saya tidak menyimpan kata -kata saya…
------------------------------------------------Al-i İmran 3:50 & 55 - 50. Aku membawa kepada kamu
seorang mukjizat dari Tuhan kamu. Jadi takutilah Dia,
dan taatlah kepadaku. .. 55. Saya mengumpulkan kamu
dan menyebabkan kamu naik kepada saya ... dan
menetapkan orang-orang yang mengikuti kamu melebihi
orang-orang yang kafir hingga hari kiamat.
Zuhruf 43:61 & 63 - 61. Dan kedatangan Yesus yang
kedua akan menjadi tanda kiamat; oleh itu, janganlah
diragukan lagi dan ikutilah Aku. Inilah jalan lurus…
63. Aku telah membawa kebijaksanaan kepadamu… jadi
bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
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Adakah ia diterima bahawa Yesus Kristus dikenal
pasti sebagai “Mesias”? (Yang Diurapi)
Bible
Al-Quran
Ya / Ya
Matius 26:63-64 - 63 . Beritahu kami sama ada
anda adalah Kristus, Anak Allah. 64. Yesus
berkata kepadanya, Engkau telah berkata ...
John 1:41 - Kami telah menemukan Mesias , yang
sedang diterjemahkan, Kristus ...
Yohanes 4:25-26 - 25. Perempuan itu berkata
kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang,
yang disebut Kristus ; apabila dia datang, dia
akan memberitahu kita semua perkara. 26. Yesus
berkata kepadanya, “Aku yang berbicara kepadamu
adalah dia.”
------------------------------------------------Al-i İmran 3:45 - Allah memberikan khabar gembira
dari suatu firman dari-Nya, yang namanya adalah
Mesias, ...
Nisa 4:171-172 - 171. The Messiah Isa Ibni Mariam
itu hanya seorang pesuruh Allah ... 172. yang
Mesias tidak akan enggan menjadi hamba Allah.
Nota: Perkataan “Mesias” atau “Kristus” digunakan
558 kali dalam Wasiat Baru dan perkataan “Mesias”
digunakan 11 kali dalam Al-Quran untuk merujuk
kepada Kristus.
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Nisa 4:171-172 - 171. The Messiah Isa Ibni Mariam
itu hanya seorang pesuruh Allah ... 172. yang
Mesias tidak akan enggan menjadi hamba Allah.
Nota: Perkataan “Mesias” atau “Kristus” digunakan
558 kali dalam Wasiat Baru dan perkataan “Mesias”
digunakan 11 kali dalam Al-Quran untuk merujuk
kepada Kristus.

Adakah diterima bahawa Kristus digelar sebagai
Sabda Tuhan? (Logos / Kalimullâh)
Bible
Al-Quran
Ya / Ya
John 1:1-3 & 14 - 1. Pada mulanya adalah Firman,
dan Firman adalah dengan Tuhan, dan Firman itu
adalah Tuhan. 2. Yang sama adalah pada mulanya
dengan Tuhan. 3. Semua benda dibuat olehnya; dan
tanpa dia tidak apa-apa yang dibuat yang dibuat.
14. Dan Firman itu menjadi daging, dan tinggal di
antara kita .
Wahyu 19:13-16 - 13. namanya dipanggil Firman
Tuhan… 16. KING OF HARI, DAN TUHAN DARI TUHAN.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:39 - Allah memberikan khabar gembira
kepada seorang anak lelaki yang namanya John, yang
datang untuk mengesahkan kata-kata dari Allah, yang
suci dan suci, seorang nabi yang soleh.
Al-i İmran 3:45 - Allah memberikan khabar gembira
dari suatu firman dari-Nya, yang namanya adalah
Mesias… salah seorang yang akan dibawa dekat
kepada Allah.

Adakah diterima bahawa Kristus digelar sebagai
Sabda Tuhan? (Logos / Kalimullâh)
Bible
Al-Quran
Ya / Ya
John 1:1-3 & 14 - 1. Pada mulanya adalah Firman,
dan Firman adalah dengan Tuhan, dan Firman itu
adalah Tuhan. 2. Yang sama adalah pada mulanya
dengan Tuhan. 3. Semua benda dibuat olehnya; dan
tanpa dia tidak apa-apa yang dibuat yang dibuat.
14. Dan Firman itu menjadi daging, dan tinggal di
antara kita .
Wahyu 19:13-16 - 13. namanya dipanggil Firman
Tuhan… 16. KING OF HARI, DAN TUHAN DARI TUHAN.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:39 - Allah memberikan khabar gembira
kepada seorang anak lelaki yang namanya John, yang
datang untuk mengesahkan kata-kata dari Allah, yang
suci dan suci, seorang nabi yang soleh.
Al-i İmran 3:45 - Allah memberikan khabar gembira
dari suatu firman dari-Nya, yang namanya adalah
Mesias… salah seorang yang akan dibawa dekat
kepada Allah.

72.

71.

72.

71.

Adakah ia diterima bahawa Yesus Kristus dikenal
pasti sebagai “Mesias”? (Yang Diurapi)
Bible
Al-Quran
Ya / Ya
Matius 26:63-64 - 63 . Beritahu kami sama ada
anda adalah Kristus, Anak Allah. 64. Yesus
berkata kepadanya, Engkau telah berkata ...
John 1:41 - Kami telah menemukan Mesias , yang
sedang diterjemahkan, Kristus ...
Yohanes 4:25-26 - 25. Perempuan itu berkata
kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang,
yang disebut Kristus ; apabila dia datang, dia
akan memberitahu kita semua perkara. 26. Yesus
berkata kepadanya, “Aku yang berbicara kepadamu
adalah dia.”
------------------------------------------------Al-i İmran 3:45 - Allah memberikan khabar gembira
dari suatu firman dari-Nya, yang namanya adalah
Mesias, ...
Nisa 4:171-172 - 171. The Messiah Isa Ibni Mariam
itu hanya seorang pesuruh Allah ... 172. yang
Mesias tidak akan enggan menjadi hamba Allah.
Nota: Perkataan “Mesias” atau “Kristus” digunakan
558 kali dalam Wasiat Baru dan perkataan “Mesias”
digunakan 11 kali dalam Al-Quran untuk merujuk
kepada Kristus.

Adakah ia diterima bahawa Yesus Kristus dikenal
pasti sebagai “Mesias”? (Yang Diurapi)
Bible
Al-Quran
Ya / Ya
Matius 26:63-64 - 63 . Beritahu kami sama ada
anda adalah Kristus, Anak Allah. 64. Yesus
berkata kepadanya, Engkau telah berkata ...
John 1:41 - Kami telah menemukan Mesias , yang
sedang diterjemahkan, Kristus ...
Yohanes 4:25-26 - 25. Perempuan itu berkata
kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang,
yang disebut Kristus ; apabila dia datang, dia
akan memberitahu kita semua perkara. 26. Yesus
berkata kepadanya, “Aku yang berbicara kepadamu
adalah dia.”
------------------------------------------------Al-i İmran 3:45 - Allah memberikan khabar gembira
dari suatu firman dari-Nya, yang namanya adalah
Mesias, ...
Nisa 4:171-172 - 171. The Messiah Isa Ibni Mariam
itu hanya seorang pesuruh Allah ... 172. yang
Mesias tidak akan enggan menjadi hamba Allah.
Nota: Perkataan “Mesias” atau “Kristus” digunakan
558 kali dalam Wasiat Baru dan perkataan “Mesias”
digunakan 11 kali dalam Al-Quran untuk merujuk
kepada Kristus.

Adakah diterima bahawa Kristus digelar sebagai
Sabda Tuhan? (Logos / Kalimullâh)
Bible
Al-Quran
Ya / Ya
John 1:1-3 & 14 - 1. Pada mulanya adalah Firman,
dan Firman adalah dengan Tuhan, dan Firman itu
adalah Tuhan. 2. Yang sama adalah pada mulanya
dengan Tuhan. 3. Semua benda dibuat olehnya; dan
tanpa dia tidak apa-apa yang dibuat yang dibuat.
14. Dan Firman itu menjadi daging, dan tinggal di
antara kita .
Wahyu 19:13-16 - 13. namanya dipanggil Firman
Tuhan… 16. KING OF HARI, DAN TUHAN DARI TUHAN.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:39 - Allah memberikan khabar gembira
kepada seorang anak lelaki yang namanya John, yang
datang untuk mengesahkan kata-kata dari Allah, yang
suci dan suci, seorang nabi yang soleh.
Al-i İmran 3:45 - Allah memberikan khabar gembira
dari suatu firman dari-Nya, yang namanya adalah
Mesias… salah seorang yang akan dibawa dekat
kepada Allah.

Adakah diterima bahawa Kristus digelar sebagai
Sabda Tuhan? (Logos / Kalimullâh)
Bible
Al-Quran
Ya / Ya
John 1:1-3 & 14 - 1. Pada mulanya adalah Firman,
dan Firman adalah dengan Tuhan, dan Firman itu
adalah Tuhan. 2. Yang sama adalah pada mulanya
dengan Tuhan. 3. Semua benda dibuat olehnya; dan
tanpa dia tidak apa-apa yang dibuat yang dibuat.
14. Dan Firman itu menjadi daging, dan tinggal di
antara kita .
Wahyu 19:13-16 - 13. namanya dipanggil Firman
Tuhan… 16. KING OF HARI, DAN TUHAN DARI TUHAN.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:39 - Allah memberikan khabar gembira
kepada seorang anak lelaki yang namanya John, yang
datang untuk mengesahkan kata-kata dari Allah, yang
suci dan suci, seorang nabi yang soleh.
Al-i İmran 3:45 - Allah memberikan khabar gembira
dari suatu firman dari-Nya, yang namanya adalah
Mesias… salah seorang yang akan dibawa dekat
kepada Allah.

72.

72.

73.

73.

Adakah diterima bahawa Kristus telah wujud
sebagai Sabda Tuhan sebelum dia dilahirkan?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Yesaya 9:6 - Sebab bagi kita seorang anak
dilahirkan ... dan namanya dipanggil ... Allah
Yang Maha Kuasa, Bapa yang Kekal ...
Mikha 5:2 - Tetapi engkau, Betlehem ... dari
padamu ia akan keluar ... yang keluar dari dahulu
kala, dari selama-lamanya.
John 8:58 - Yesus berkata kepada mereka, "
Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, sebelum
Abraham, Aku ada.
Ibrani 13:8 - Yesus Kristus, yang sama semalam,
dan hari ini dan selama-lamanya.
Wahyu 1:1, 8 & 17-18 - 1. Wahyu Yesus Kristus ...
8. Aku Alfa dan Omega, permulaan dan akhir, kata
Tuhan, siapakah dan siapa dan yang akan datang...
------------------------------------------------Al-i İmran 3:59 - Kesamaan Yesus dengan Allah
adalah seperti rupa Adam. Dia menciptakan dia
dari debu, lalu Dia berkata kepadanya: Jadilah!
Dan dia.

Adakah diterima bahawa Kristus telah wujud
sebagai Sabda Tuhan sebelum dia dilahirkan?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Yesaya 9:6 - Sebab bagi kita seorang anak
dilahirkan ... dan namanya dipanggil ... Allah
Yang Maha Kuasa, Bapa yang Kekal ...
Mikha 5:2 - Tetapi engkau, Betlehem ... dari
padamu ia akan keluar ... yang keluar dari dahulu
kala, dari selama-lamanya.
John 8:58 - Yesus berkata kepada mereka, "
Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, sebelum
Abraham, Aku ada.
Ibrani 13:8 - Yesus Kristus, yang sama semalam,
dan hari ini dan selama-lamanya.
Wahyu 1:1, 8 & 17-18 - 1. Wahyu Yesus Kristus ...
8. Aku Alfa dan Omega, permulaan dan akhir, kata
Tuhan, siapakah dan siapa dan yang akan datang...
------------------------------------------------Al-i İmran 3:59 - Kesamaan Yesus dengan Allah
adalah seperti rupa Adam. Dia menciptakan dia
dari debu, lalu Dia berkata kepadanya: Jadilah!
Dan dia.

Adakah diterima bahawa Sabda abadi Tuhan telah
mengenakan tubuh manusia dalam inkarnasi Yesus
Kristus? (Kenosis atau Hûlul)
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Matius 1:18-24 - 23 Sesungguhnya dara itu akan
mengandung dan akan melahirkan seorang anak lakilaki, dan mereka akan menyebut namanya Im anuel,
yang ... adalah Allah bersama kita.
John 1:1 & 14 - 1. Pada mulanya adalah Firman…
14. Dan Firman itu dijadikan daging, dan tinggal
di antara kita ...
Filipi 2:5-8 - 5. Kristus Yesus, 6. Yang, dalam
bentuk Tuhan… 7. dibuat dengan rupa manusia. ..
sebagai seorang lelaki, dia merendahkan dirinya…
Kolose 1:3 & 15 - 3. Tuhan Yesus Kristus ... 15.
Siapakah gambar Tuhan yang tidak kelihatan…
1 Timotius 3:16 - Allah nyata dalam daging.
------------------------------------------------Maide 5:17 - Sesungguhnya mereka telah kafir yang
berkata: "Allah adalah Mesias, anak Maryam" ...
Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki.

Adakah diterima bahawa Sabda abadi Tuhan telah
mengenakan tubuh manusia dalam inkarnasi Yesus
Kristus? (Kenosis atau Hûlul)
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Matius 1:18-24 - 23 Sesungguhnya dara itu akan
mengandung dan akan melahirkan seorang anak lakilaki, dan mereka akan menyebut namanya Im anuel,
yang ... adalah Allah bersama kita.
John 1:1 & 14 - 1. Pada mulanya adalah Firman…
14. Dan Firman itu dijadikan daging, dan tinggal
di antara kita ...
Filipi 2:5-8 - 5. Kristus Yesus, 6. Yang, dalam
bentuk Tuhan… 7. dibuat dengan rupa manusia. ..
sebagai seorang lelaki, dia merendahkan dirinya…
Kolose 1:3 & 15 - 3. Tuhan Yesus Kristus ... 15.
Siapakah gambar Tuhan yang tidak kelihatan…
1 Timotius 3:16 - Allah nyata dalam daging.
------------------------------------------------Maide 5:17 - Sesungguhnya mereka telah kafir yang
berkata: "Allah adalah Mesias, anak Maryam" ...
Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki.

74.

73.

74.

73.

Adakah diterima bahawa Kristus telah wujud
sebagai Sabda Tuhan sebelum dia dilahirkan?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Yesaya 9:6 - Sebab bagi kita seorang anak
dilahirkan ... dan namanya dipanggil ... Allah
Yang Maha Kuasa, Bapa yang Kekal ...
Mikha 5:2 - Tetapi engkau, Betlehem ... dari
padamu ia akan keluar ... yang keluar dari dahulu
kala, dari selama-lamanya.
John 8:58 - Yesus berkata kepada mereka, "
Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, sebelum
Abraham, Aku ada.
Ibrani 13:8 - Yesus Kristus, yang sama semalam,
dan hari ini dan selama-lamanya.
Wahyu 1:1, 8 & 17-18 - 1. Wahyu Yesus Kristus ...
8. Aku Alfa dan Omega, permulaan dan akhir, kata
Tuhan, siapakah dan siapa dan yang akan datang...
------------------------------------------------Al-i İmran 3:59 - Kesamaan Yesus dengan Allah
adalah seperti rupa Adam. Dia menciptakan dia
dari debu, lalu Dia berkata kepadanya: Jadilah!
Dan dia.

Adakah diterima bahawa Kristus telah wujud
sebagai Sabda Tuhan sebelum dia dilahirkan?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Yesaya 9:6 - Sebab bagi kita seorang anak
dilahirkan ... dan namanya dipanggil ... Allah
Yang Maha Kuasa, Bapa yang Kekal ...
Mikha 5:2 - Tetapi engkau, Betlehem ... dari
padamu ia akan keluar ... yang keluar dari dahulu
kala, dari selama-lamanya.
John 8:58 - Yesus berkata kepada mereka, "
Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, sebelum
Abraham, Aku ada.
Ibrani 13:8 - Yesus Kristus, yang sama semalam,
dan hari ini dan selama-lamanya.
Wahyu 1:1, 8 & 17-18 - 1. Wahyu Yesus Kristus ...
8. Aku Alfa dan Omega, permulaan dan akhir, kata
Tuhan, siapakah dan siapa dan yang akan datang...
------------------------------------------------Al-i İmran 3:59 - Kesamaan Yesus dengan Allah
adalah seperti rupa Adam. Dia menciptakan dia
dari debu, lalu Dia berkata kepadanya: Jadilah!
Dan dia.

Adakah diterima bahawa Sabda abadi Tuhan telah
mengenakan tubuh manusia dalam inkarnasi Yesus
Kristus? (Kenosis atau Hûlul)
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Matius 1:18-24 - 23 Sesungguhnya dara itu akan
mengandung dan akan melahirkan seorang anak lakilaki, dan mereka akan menyebut namanya Im anuel,
yang ... adalah Allah bersama kita.
John 1:1 & 14 - 1. Pada mulanya adalah Firman…
14. Dan Firman itu dijadikan daging, dan tinggal
di antara kita ...
Filipi 2:5-8 - 5. Kristus Yesus, 6. Yang, dalam
bentuk Tuhan… 7. dibuat dengan rupa manusia. ..
sebagai seorang lelaki, dia merendahkan dirinya…
Kolose 1:3 & 15 - 3. Tuhan Yesus Kristus ... 15.
Siapakah gambar Tuhan yang tidak kelihatan…
1 Timotius 3:16 - Allah nyata dalam daging.
------------------------------------------------Maide 5:17 - Sesungguhnya mereka telah kafir yang
berkata: "Allah adalah Mesias, anak Maryam" ...
Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki.

Adakah diterima bahawa Sabda abadi Tuhan telah
mengenakan tubuh manusia dalam inkarnasi Yesus
Kristus? (Kenosis atau Hûlul)
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Matius 1:18-24 - 23 Sesungguhnya dara itu akan
mengandung dan akan melahirkan seorang anak lakilaki, dan mereka akan menyebut namanya Im anuel,
yang ... adalah Allah bersama kita.
John 1:1 & 14 - 1. Pada mulanya adalah Firman…
14. Dan Firman itu dijadikan daging, dan tinggal
di antara kita ...
Filipi 2:5-8 - 5. Kristus Yesus, 6. Yang, dalam
bentuk Tuhan… 7. dibuat dengan rupa manusia. ..
sebagai seorang lelaki, dia merendahkan dirinya…
Kolose 1:3 & 15 - 3. Tuhan Yesus Kristus ... 15.
Siapakah gambar Tuhan yang tidak kelihatan…
1 Timotius 3:16 - Allah nyata dalam daging.
------------------------------------------------Maide 5:17 - Sesungguhnya mereka telah kafir yang
berkata: "Allah adalah Mesias, anak Maryam" ...
Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki.

74.

74.

75.

75.

Adakah diterima bahawa Kristus adalah “Divin”
atau Tuhan dalam tubuh daging?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
John 1:1 & 14 - 1. Pada mulanya adalah Firman,
dan Firman itu adalah dengan Tuhan, dan Firman
itu adalah Tuhan ... 14. Dan Firman itu menjadi
daging, dan diam di antara kita.
Yohanes 5:17-18 - 17. Yesus ... Fath saya bekerja
sampai sekarang, dan saya bekerja ... 18. Dia ...
berkata ... Tuhan adalah Bapanya, menjadikan
dirinya sama dengan Tuhan.
Yohanes 10:25-33 - 25. Yesus ... karya-karya yang
saya lakukan dalam nama Bapa saya, mereka menjadi
saksi saya ... 30. Saya dan Bapak saya…
Yohanes 20:28-29 - 28. Thomas menjawab, Tuhanku
dan Tuhanku ... 29. Yesus memberkati orang- orang
yang tidak melihat, namun percaya.
Kolose 2:8-9 - 8. Kristus ... 9. Sebab di dalam
dirinya ada seluruh kepenuhan dari Ketuhanan.
------------------------------------------------Maide 5:17, 72, 75, 116 & 118 - 17. Mereka
sesungguhnya telah kafir yang berkata: “Allah
adalah Mesias ...
Zuhruf 43:57-59 - 57. anak Maryam ... 59. Dia
hanyalah hamba yang Kami jadikan contoh.
Nota: Bible menggambarkan Yesus sebagai “Tuhan”
sebanyak 367 kali.

Adakah diterima bahawa Kristus adalah “Divin”
atau Tuhan dalam tubuh daging?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
John 1:1 & 14 - 1. Pada mulanya adalah Firman,
dan Firman itu adalah dengan Tuhan, dan Firman
itu adalah Tuhan ... 14. Dan Firman itu menjadi
daging, dan diam di antara kita.
Yohanes 5:17-18 - 17. Yesus ... Fath saya bekerja
sampai sekarang, dan saya bekerja ... 18. Dia ...
berkata ... Tuhan adalah Bapanya, menjadikan
dirinya sama dengan Tuhan.
Yohanes 10:25-33 - 25. Yesus ... karya-karya yang
saya lakukan dalam nama Bapa saya, mereka menjadi
saksi saya ... 30. Saya dan Bapak saya…
Yohanes 20:28-29 - 28. Thomas menjawab, Tuhanku
dan Tuhanku ... 29. Yesus memberkati orang- orang
yang tidak melihat, namun percaya.
Kolose 2:8-9 - 8. Kristus ... 9. Sebab di dalam
dirinya ada seluruh kepenuhan dari Ketuhanan.
------------------------------------------------Maide 5:17, 72, 75, 116 & 118 - 17. Mereka
sesungguhnya telah kafir yang berkata: “Allah
adalah Mesias ...
Zuhruf 43:57-59 - 57. anak Maryam ... 59. Dia
hanyalah hamba yang Kami jadikan contoh.
Nota: Bible menggambarkan Yesus sebagai “Tuhan”
sebanyak 367 kali.

Adakah diterima bahawa Kristus telah mencipta
dunia?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Efesus 3:9 - Tuhan, yang menciptakan segala
sesuatu oleh Yesus Kristus .
Kolose 1:13-20 - 13. Kerajaan Anak yang dikasihi
... 15. Siapakah gambar Tuhan yang tidak
kelihatan ... 16. Sebab oleh Dia segala sesuatu
diciptakan, yang ada di langit dan di bumi ...
Ibrani 1:1-2 & 10-12 - 1. Tuhan ... 2. Pada hari-hari
terakhir ini, kita berbicara kepada kita oleh AnakNya ... oleh siapa juga Dia menjadikan dunia ... 10.
Engkau ... telah meletakkan dasar bumi.
------------------------------------------------Maide 5:75, 116 & 118
- 75. Messiah, anak
Maryam, tidak lain adalah seorang utusan. ..
Zuhruf 43: 59
- Yesus adalah satu- satunya
hamba yang Kami telah menjadi contoh bagi Bani
Israil.

Adakah diterima bahawa Kristus telah mencipta
dunia?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Efesus 3:9 - Tuhan, yang menciptakan segala
sesuatu oleh Yesus Kristus .
Kolose 1:13-20 - 13. Kerajaan Anak yang dikasihi
... 15. Siapakah gambar Tuhan yang tidak
kelihatan ... 16. Sebab oleh Dia segala sesuatu
diciptakan, yang ada di langit dan di bumi ...
Ibrani 1:1-2 & 10-12 - 1. Tuhan ... 2. Pada hari-hari
terakhir ini, kita berbicara kepada kita oleh AnakNya ... oleh siapa juga Dia menjadikan dunia ... 10.
Engkau ... telah meletakkan dasar bumi.
------------------------------------------------Maide 5:75, 116 & 118
- 75. Messiah, anak
Maryam, tidak lain adalah seorang utusan. ..
Zuhruf 43: 59
- Yesus adalah satu- satunya
hamba yang Kami telah menjadi contoh bagi Bani
Israil.

76.

75.

76.

75.

Adakah diterima bahawa Kristus adalah “Divin”
atau Tuhan dalam tubuh daging?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
John 1:1 & 14 - 1. Pada mulanya adalah Firman,
dan Firman itu adalah dengan Tuhan, dan Firman
itu adalah Tuhan ... 14. Dan Firman itu menjadi
daging, dan diam di antara kita.
Yohanes 5:17-18 - 17. Yesus ... Fath saya bekerja
sampai sekarang, dan saya bekerja ... 18. Dia ...
berkata ... Tuhan adalah Bapanya, menjadikan
dirinya sama dengan Tuhan.
Yohanes 10:25-33 - 25. Yesus ... karya-karya yang
saya lakukan dalam nama Bapa saya, mereka menjadi
saksi saya ... 30. Saya dan Bapak saya…
Yohanes 20:28-29 - 28. Thomas menjawab, Tuhanku
dan Tuhanku ... 29. Yesus memberkati orang- orang
yang tidak melihat, namun percaya.
Kolose 2:8-9 - 8. Kristus ... 9. Sebab di dalam
dirinya ada seluruh kepenuhan dari Ketuhanan.
------------------------------------------------Maide 5:17, 72, 75, 116 & 118 - 17. Mereka
sesungguhnya telah kafir yang berkata: “Allah
adalah Mesias ...
Zuhruf 43:57-59 - 57. anak Maryam ... 59. Dia
hanyalah hamba yang Kami jadikan contoh.
Nota: Bible menggambarkan Yesus sebagai “Tuhan”
sebanyak 367 kali.

Adakah diterima bahawa Kristus adalah “Divin”
atau Tuhan dalam tubuh daging?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
John 1:1 & 14 - 1. Pada mulanya adalah Firman,
dan Firman itu adalah dengan Tuhan, dan Firman
itu adalah Tuhan ... 14. Dan Firman itu menjadi
daging, dan diam di antara kita.
Yohanes 5:17-18 - 17. Yesus ... Fath saya bekerja
sampai sekarang, dan saya bekerja ... 18. Dia ...
berkata ... Tuhan adalah Bapanya, menjadikan
dirinya sama dengan Tuhan.
Yohanes 10:25-33 - 25. Yesus ... karya-karya yang
saya lakukan dalam nama Bapa saya, mereka menjadi
saksi saya ... 30. Saya dan Bapak saya…
Yohanes 20:28-29 - 28. Thomas menjawab, Tuhanku
dan Tuhanku ... 29. Yesus memberkati orang- orang
yang tidak melihat, namun percaya.
Kolose 2:8-9 - 8. Kristus ... 9. Sebab di dalam
dirinya ada seluruh kepenuhan dari Ketuhanan.
------------------------------------------------Maide 5:17, 72, 75, 116 & 118 - 17. Mereka
sesungguhnya telah kafir yang berkata: “Allah
adalah Mesias ...
Zuhruf 43:57-59 - 57. anak Maryam ... 59. Dia
hanyalah hamba yang Kami jadikan contoh.
Nota: Bible menggambarkan Yesus sebagai “Tuhan”
sebanyak 367 kali.

Adakah diterima bahawa Kristus telah mencipta
dunia?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Efesus 3:9 - Tuhan, yang menciptakan segala
sesuatu oleh Yesus Kristus .
Kolose 1:13-20 - 13. Kerajaan Anak yang dikasihi
... 15. Siapakah gambar Tuhan yang tidak
kelihatan ... 16. Sebab oleh Dia segala sesuatu
diciptakan, yang ada di langit dan di bumi ...
Ibrani 1:1-2 & 10-12 - 1. Tuhan ... 2. Pada hari-hari
terakhir ini, kita berbicara kepada kita oleh AnakNya ... oleh siapa juga Dia menjadikan dunia ... 10.
Engkau ... telah meletakkan dasar bumi.
------------------------------------------------Maide 5:75, 116 & 118
- 75. Messiah, anak
Maryam, tidak lain adalah seorang utusan. ..
Zuhruf 43: 59
- Yesus adalah satu- satunya
hamba yang Kami telah menjadi contoh bagi Bani
Israil.

Adakah diterima bahawa Kristus telah mencipta
dunia?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Efesus 3:9 - Tuhan, yang menciptakan segala
sesuatu oleh Yesus Kristus .
Kolose 1:13-20 - 13. Kerajaan Anak yang dikasihi
... 15. Siapakah gambar Tuhan yang tidak
kelihatan ... 16. Sebab oleh Dia segala sesuatu
diciptakan, yang ada di langit dan di bumi ...
Ibrani 1:1-2 & 10-12 - 1. Tuhan ... 2. Pada hari-hari
terakhir ini, kita berbicara kepada kita oleh AnakNya ... oleh siapa juga Dia menjadikan dunia ... 10.
Engkau ... telah meletakkan dasar bumi.
------------------------------------------------Maide 5:75, 116 & 118
- 75. Messiah, anak
Maryam, tidak lain adalah seorang utusan. ..
Zuhruf 43: 59
- Yesus adalah satu- satunya
hamba yang Kami telah menjadi contoh bagi Bani
Israil.
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Adakah diterima bahawa Kristus ialah satu-satunya
pengantara antara Tuhan dengan manusia?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Yohanes 14:6 - Yesus ... Saya adalah jalan,
kebenaran, dan kehidupan; Tiada seorangpun yang
datang kepada Bapa, melainkan aku.
Kisah 4:12 - Tidak ada keselamatan dalam manamana; kerana tidak ada nama lain di bawah langit
yang diberikan di kalangan manusia, di mana kita
mesti diselamatkan.
1 Timotius 2:5-6 - 5. Sebab ada satu Tuhan, dan
satu pengantara antara Tuhan dan manusia,
manusia, Kristus Yesus, 6. Siapa yang memberi dia
tebusan tebusan untuk semua ...
------------------------------------------------Bakara 2:48 - Dan jagalah kamu terhadap hari yang
tidak ada yang dapat menolong orang lain, dan
tidak ada syafaat atau tebusan, atau apa-apa
pampasan yang akan diterima daripadanya.
Yunus 10:3 – Allah… tidak ada pengantara (dengan Dia)
Zümer 39:44 - Pengantara adalah sepenuhnya dalam
kuasa Allah.

Adakah diterima bahawa Kristus ialah satu-satunya
pengantara antara Tuhan dengan manusia?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Yohanes 14:6 - Yesus ... Saya adalah jalan,
kebenaran, dan kehidupan; Tiada seorangpun yang
datang kepada Bapa, melainkan aku.
Kisah 4:12 - Tidak ada keselamatan dalam manamana; kerana tidak ada nama lain di bawah langit
yang diberikan di kalangan manusia, di mana kita
mesti diselamatkan.
1 Timotius 2:5-6 - 5. Sebab ada satu Tuhan, dan
satu pengantara antara Tuhan dan manusia,
manusia, Kristus Yesus, 6. Siapa yang memberi dia
tebusan tebusan untuk semua ...
------------------------------------------------Bakara 2:48 - Dan jagalah kamu terhadap hari yang
tidak ada yang dapat menolong orang lain, dan
tidak ada syafaat atau tebusan, atau apa-apa
pampasan yang akan diterima daripadanya.
Yunus 10:3 – Allah… tidak ada pengantara (dengan Dia)
Zümer 39:44 - Pengantara adalah sepenuhnya dalam
kuasa Allah.

Adakah diterima bahawa Kristus ialah Anak Tuhan?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Matius 16:16 - Simon Petrus berkata, Engkau
adalah Kristus, Anak Allah yang hidup ... Yesus
menjawab dan berkata kepadanya, Diberkatilah
engkau, Simon ...
Markus 14: 61-62 - 61. Adakah engkau Kristus, Anak
yang diberkati? 62. Dan Yesus berkata, Aku ini.
Lukas 1:32 & 35 - 32. Dia akan menjadi besar, dan
akan disebut Anak Yang Tertinggi ... 35. Oleh
sebab itu juga hal kudus yang akan dilahirkan
dari kamu akan disebut Anak Tuhan.
John 1:29-34 - 29. John melihat Yesus ... 34.
Saya melihat dan menunjukkan bahawa ini adalah
Anak Allah.
------------------------------------------------Tevbe 9:30-31 - 30. orang Kristian mengatakan
bahawa Mesiah adalah anak Allah ... 31. Semoga
Allah menyerang mereka. Bagaimana mereka jahat!
Transenden adalah Dia di atas apa yang mereka
sekutukan denganNya.
Nota: Bible mengandungi 92 ayat yang
menggambarkan Yesus sebagai “Anak Tuhan” tetapi
bd. An’am 6:101, Furqan 25:2, Zukhruf 43:81 &
Jinn 72:3.

Adakah diterima bahawa Kristus ialah Anak Tuhan?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Matius 16:16 - Simon Petrus berkata, Engkau
adalah Kristus, Anak Allah yang hidup ... Yesus
menjawab dan berkata kepadanya, Diberkatilah
engkau, Simon ...
Markus 14: 61-62 - 61. Adakah engkau Kristus, Anak
yang diberkati? 62. Dan Yesus berkata, Aku ini.
Lukas 1:32 & 35 - 32. Dia akan menjadi besar, dan
akan disebut Anak Yang Tertinggi ... 35. Oleh
sebab itu juga hal kudus yang akan dilahirkan
dari kamu akan disebut Anak Tuhan.
John 1:29-34 - 29. John melihat Yesus ... 34.
Saya melihat dan menunjukkan bahawa ini adalah
Anak Allah.
------------------------------------------------Tevbe 9:30-31 - 30. orang Kristian mengatakan
bahawa Mesiah adalah anak Allah ... 31. Semoga
Allah menyerang mereka. Bagaimana mereka jahat!
Transenden adalah Dia di atas apa yang mereka
sekutukan denganNya.
Nota: Bible mengandungi 92 ayat yang
menggambarkan Yesus sebagai “Anak Tuhan” tetapi
bd. An’am 6:101, Furqan 25:2, Zukhruf 43:81 &
Jinn 72:3.
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Adakah diterima bahawa Kristus ialah satu-satunya
pengantara antara Tuhan dengan manusia?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Yohanes 14:6 - Yesus ... Saya adalah jalan,
kebenaran, dan kehidupan; Tiada seorangpun yang
datang kepada Bapa, melainkan aku.
Kisah 4:12 - Tidak ada keselamatan dalam manamana; kerana tidak ada nama lain di bawah langit
yang diberikan di kalangan manusia, di mana kita
mesti diselamatkan.
1 Timotius 2:5-6 - 5. Sebab ada satu Tuhan, dan
satu pengantara antara Tuhan dan manusia,
manusia, Kristus Yesus, 6. Siapa yang memberi dia
tebusan tebusan untuk semua ...
------------------------------------------------Bakara 2:48 - Dan jagalah kamu terhadap hari yang
tidak ada yang dapat menolong orang lain, dan
tidak ada syafaat atau tebusan, atau apa-apa
pampasan yang akan diterima daripadanya.
Yunus 10:3 – Allah… tidak ada pengantara (dengan Dia)
Zümer 39:44 - Pengantara adalah sepenuhnya dalam
kuasa Allah.

Adakah diterima bahawa Kristus ialah satu-satunya
pengantara antara Tuhan dengan manusia?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Yohanes 14:6 - Yesus ... Saya adalah jalan,
kebenaran, dan kehidupan; Tiada seorangpun yang
datang kepada Bapa, melainkan aku.
Kisah 4:12 - Tidak ada keselamatan dalam manamana; kerana tidak ada nama lain di bawah langit
yang diberikan di kalangan manusia, di mana kita
mesti diselamatkan.
1 Timotius 2:5-6 - 5. Sebab ada satu Tuhan, dan
satu pengantara antara Tuhan dan manusia,
manusia, Kristus Yesus, 6. Siapa yang memberi dia
tebusan tebusan untuk semua ...
------------------------------------------------Bakara 2:48 - Dan jagalah kamu terhadap hari yang
tidak ada yang dapat menolong orang lain, dan
tidak ada syafaat atau tebusan, atau apa-apa
pampasan yang akan diterima daripadanya.
Yunus 10:3 – Allah… tidak ada pengantara (dengan Dia)
Zümer 39:44 - Pengantara adalah sepenuhnya dalam
kuasa Allah.

Adakah diterima bahawa Kristus ialah Anak Tuhan?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Matius 16:16 - Simon Petrus berkata, Engkau
adalah Kristus, Anak Allah yang hidup ... Yesus
menjawab dan berkata kepadanya, Diberkatilah
engkau, Simon ...
Markus 14: 61-62 - 61. Adakah engkau Kristus, Anak
yang diberkati? 62. Dan Yesus berkata, Aku ini.
Lukas 1:32 & 35 - 32. Dia akan menjadi besar, dan
akan disebut Anak Yang Tertinggi ... 35. Oleh
sebab itu juga hal kudus yang akan dilahirkan
dari kamu akan disebut Anak Tuhan.
John 1:29-34 - 29. John melihat Yesus ... 34.
Saya melihat dan menunjukkan bahawa ini adalah
Anak Allah.
------------------------------------------------Tevbe 9:30-31 - 30. orang Kristian mengatakan
bahawa Mesiah adalah anak Allah ... 31. Semoga
Allah menyerang mereka. Bagaimana mereka jahat!
Transenden adalah Dia di atas apa yang mereka
sekutukan denganNya.
Nota: Bible mengandungi 92 ayat yang
menggambarkan Yesus sebagai “Anak Tuhan” tetapi
bd. An’am 6:101, Furqan 25:2, Zukhruf 43:81 &
Jinn 72:3.

Adakah diterima bahawa Kristus ialah Anak Tuhan?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Matius 16:16 - Simon Petrus berkata, Engkau
adalah Kristus, Anak Allah yang hidup ... Yesus
menjawab dan berkata kepadanya, Diberkatilah
engkau, Simon ...
Markus 14: 61-62 - 61. Adakah engkau Kristus, Anak
yang diberkati? 62. Dan Yesus berkata, Aku ini.
Lukas 1:32 & 35 - 32. Dia akan menjadi besar, dan
akan disebut Anak Yang Tertinggi ... 35. Oleh
sebab itu juga hal kudus yang akan dilahirkan
dari kamu akan disebut Anak Tuhan.
John 1:29-34 - 29. John melihat Yesus ... 34.
Saya melihat dan menunjukkan bahawa ini adalah
Anak Allah.
------------------------------------------------Tevbe 9:30-31 - 30. orang Kristian mengatakan
bahawa Mesiah adalah anak Allah ... 31. Semoga
Allah menyerang mereka. Bagaimana mereka jahat!
Transenden adalah Dia di atas apa yang mereka
sekutukan denganNya.
Nota: Bible mengandungi 92 ayat yang
menggambarkan Yesus sebagai “Anak Tuhan” tetapi
bd. An’am 6:101, Furqan 25:2, Zukhruf 43:81 &
Jinn 72:3.
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Dalam Kitab Suci, apabila istilah “Anak Tuhan”
digunakan, adakah ia digunakan dalam erti kata
seorang anak fizikal dilahirkan daripada
penyatuan seksual?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Lukas 1:26-35 - 27. nama perawan adalah Mary ...
35. Roh Kudus akan datang kepadamu, dan kuasa
Yang Tertinggi akan menaungi engkau; oleh sebab
itu juga hal kudus yang akan lahir dari padamu
akan disebut Anak Allah.
1 John 5:20 - Dan kita tahu bahawa Anak Allah
datang, dan telah memberikan kita pengertian,
supaya kita mengenal Dia yang benar ... Ini
adalah Allah yang benar, dan hidup yang kekal.
------------------------------------------------En'am 6:101 - Pencipta langit dan bumi! Bagaimanakah
Dia mempunyai seorang anak, ketika tidak ada seorang
suaminya, ketika Dia menciptakan segala sesuatu dan
mengetahui segala sesuatu?
Jinn 72:3 - Dan kami percaya bahawa Dia ... tidak
mengambil isteri atau anak lelaki.

Dalam Kitab Suci, apabila istilah “Anak Tuhan”
digunakan, adakah ia digunakan dalam erti kata
seorang anak fizikal dilahirkan daripada
penyatuan seksual?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Lukas 1:26-35 - 27. nama perawan adalah Mary ...
35. Roh Kudus akan datang kepadamu, dan kuasa
Yang Tertinggi akan menaungi engkau; oleh sebab
itu juga hal kudus yang akan lahir dari padamu
akan disebut Anak Allah.
1 John 5:20 - Dan kita tahu bahawa Anak Allah
datang, dan telah memberikan kita pengertian,
supaya kita mengenal Dia yang benar ... Ini
adalah Allah yang benar, dan hidup yang kekal.
------------------------------------------------En'am 6:101 - Pencipta langit dan bumi! Bagaimanakah
Dia mempunyai seorang anak, ketika tidak ada seorang
suaminya, ketika Dia menciptakan segala sesuatu dan
mengetahui segala sesuatu?
Jinn 72:3 - Dan kami percaya bahawa Dia ... tidak
mengambil isteri atau anak lelaki.

Adakah Kristus sebenarnya disembah oleh orang dan
adakah Dia menerima penyembahan mereka sebagai
sesuatu yang sah?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Matius 28:9-10 - 9. Yesus bertemu dengan mereka
... dan mereka datang dan memegang dia dengan
kaki dan mereka dan menyembah dia ... 10. Yesus
... pergi beritahu ...
John 9:35-38 - 35. Adakah anda percaya pada Anak
Allah? ... 38. Tuhan saya percaya. Dan dia
menyembahnya.
John 20:28-29 - 28. Thomas menjawab, Tuhanku dan
Tuhanku ... 29. Yesus ... diberkati adalah mereka
yang tidak melihat, namun percaya.
Filipi 2:10-11 - 10. pada nama Yesus setiap lutut
harus tunduk ... 11. dan setiap lidah mengaku
bahawa Yesus Kristus adalah Tuhan ...
------------------------------------------------Maide 5:116 & 118 - 116. Dan apabila Allah
berfirman: “Wahai Isa, anak Maryam! Adakah anda
mengatakan kepada manusia: “Ambillah saya dan
ibuku untuk dua tuhan selain Allah?” Katanya:
“Jadilah Maha Suci! Bukanlah saya untuk
mengatakan bahawa saya tidak betul… 118. Anda,
hanya Engkau, yang Maha Kuasa, Bijaksana.

Adakah Kristus sebenarnya disembah oleh orang dan
adakah Dia menerima penyembahan mereka sebagai
sesuatu yang sah?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Matius 28:9-10 - 9. Yesus bertemu dengan mereka
... dan mereka datang dan memegang dia dengan
kaki dan mereka dan menyembah dia ... 10. Yesus
... pergi beritahu ...
John 9:35-38 - 35. Adakah anda percaya pada Anak
Allah? ... 38. Tuhan saya percaya. Dan dia
menyembahnya.
John 20:28-29 - 28. Thomas menjawab, Tuhanku dan
Tuhanku ... 29. Yesus ... diberkati adalah mereka
yang tidak melihat, namun percaya.
Filipi 2:10-11 - 10. pada nama Yesus setiap lutut
harus tunduk ... 11. dan setiap lidah mengaku
bahawa Yesus Kristus adalah Tuhan ...
------------------------------------------------Maide 5:116 & 118 - 116. Dan apabila Allah
berfirman: “Wahai Isa, anak Maryam! Adakah anda
mengatakan kepada manusia: “Ambillah saya dan
ibuku untuk dua tuhan selain Allah?” Katanya:
“Jadilah Maha Suci! Bukanlah saya untuk
mengatakan bahawa saya tidak betul… 118. Anda,
hanya Engkau, yang Maha Kuasa, Bijaksana.
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Dalam Kitab Suci, apabila istilah “Anak Tuhan”
digunakan, adakah ia digunakan dalam erti kata
seorang anak fizikal dilahirkan daripada
penyatuan seksual?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Lukas 1:26-35 - 27. nama perawan adalah Mary ...
35. Roh Kudus akan datang kepadamu, dan kuasa
Yang Tertinggi akan menaungi engkau; oleh sebab
itu juga hal kudus yang akan lahir dari padamu
akan disebut Anak Allah.
1 John 5:20 - Dan kita tahu bahawa Anak Allah
datang, dan telah memberikan kita pengertian,
supaya kita mengenal Dia yang benar ... Ini
adalah Allah yang benar, dan hidup yang kekal.
------------------------------------------------En'am 6:101 - Pencipta langit dan bumi! Bagaimanakah
Dia mempunyai seorang anak, ketika tidak ada seorang
suaminya, ketika Dia menciptakan segala sesuatu dan
mengetahui segala sesuatu?
Jinn 72:3 - Dan kami percaya bahawa Dia ... tidak
mengambil isteri atau anak lelaki.

Dalam Kitab Suci, apabila istilah “Anak Tuhan”
digunakan, adakah ia digunakan dalam erti kata
seorang anak fizikal dilahirkan daripada
penyatuan seksual?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Lukas 1:26-35 - 27. nama perawan adalah Mary ...
35. Roh Kudus akan datang kepadamu, dan kuasa
Yang Tertinggi akan menaungi engkau; oleh sebab
itu juga hal kudus yang akan lahir dari padamu
akan disebut Anak Allah.
1 John 5:20 - Dan kita tahu bahawa Anak Allah
datang, dan telah memberikan kita pengertian,
supaya kita mengenal Dia yang benar ... Ini
adalah Allah yang benar, dan hidup yang kekal.
------------------------------------------------En'am 6:101 - Pencipta langit dan bumi! Bagaimanakah
Dia mempunyai seorang anak, ketika tidak ada seorang
suaminya, ketika Dia menciptakan segala sesuatu dan
mengetahui segala sesuatu?
Jinn 72:3 - Dan kami percaya bahawa Dia ... tidak
mengambil isteri atau anak lelaki.

Adakah Kristus sebenarnya disembah oleh orang dan
adakah Dia menerima penyembahan mereka sebagai
sesuatu yang sah?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Matius 28:9-10 - 9. Yesus bertemu dengan mereka
... dan mereka datang dan memegang dia dengan
kaki dan mereka dan menyembah dia ... 10. Yesus
... pergi beritahu ...
John 9:35-38 - 35. Adakah anda percaya pada Anak
Allah? ... 38. Tuhan saya percaya. Dan dia
menyembahnya.
John 20:28-29 - 28. Thomas menjawab, Tuhanku dan
Tuhanku ... 29. Yesus ... diberkati adalah mereka
yang tidak melihat, namun percaya.
Filipi 2:10-11 - 10. pada nama Yesus setiap lutut
harus tunduk ... 11. dan setiap lidah mengaku
bahawa Yesus Kristus adalah Tuhan ...
------------------------------------------------Maide 5:116 & 118 - 116. Dan apabila Allah
berfirman: “Wahai Isa, anak Maryam! Adakah anda
mengatakan kepada manusia: “Ambillah saya dan
ibuku untuk dua tuhan selain Allah?” Katanya:
“Jadilah Maha Suci! Bukanlah saya untuk
mengatakan bahawa saya tidak betul… 118. Anda,
hanya Engkau, yang Maha Kuasa, Bijaksana.

Adakah Kristus sebenarnya disembah oleh orang dan
adakah Dia menerima penyembahan mereka sebagai
sesuatu yang sah?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Matius 28:9-10 - 9. Yesus bertemu dengan mereka
... dan mereka datang dan memegang dia dengan
kaki dan mereka dan menyembah dia ... 10. Yesus
... pergi beritahu ...
John 9:35-38 - 35. Adakah anda percaya pada Anak
Allah? ... 38. Tuhan saya percaya. Dan dia
menyembahnya.
John 20:28-29 - 28. Thomas menjawab, Tuhanku dan
Tuhanku ... 29. Yesus ... diberkati adalah mereka
yang tidak melihat, namun percaya.
Filipi 2:10-11 - 10. pada nama Yesus setiap lutut
harus tunduk ... 11. dan setiap lidah mengaku
bahawa Yesus Kristus adalah Tuhan ...
------------------------------------------------Maide 5:116 & 118 - 116. Dan apabila Allah
berfirman: “Wahai Isa, anak Maryam! Adakah anda
mengatakan kepada manusia: “Ambillah saya dan
ibuku untuk dua tuhan selain Allah?” Katanya:
“Jadilah Maha Suci! Bukanlah saya untuk
mengatakan bahawa saya tidak betul… 118. Anda,
hanya Engkau, yang Maha Kuasa, Bijaksana.
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Adakah diterima bahawa Kristus dapat mengampunkan
dosa-dosa manusia?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Markus 2:5-7 & 10-11 - 5. Apabila Yesus melihat
iman mereka, Ia berkata kepada orang sakit yang
sakit, Anak, dosamu telah diampunkan ... 7.
Mengapa orang ini berkata-kata menghujat ?
Siapakah yang dapat mengampuni dosa-dosa tetapi
hanya Tuhan? ... 10. Tetapi supaya kamu tahu
bahawa Anak Manusia mempunyai kuasa di bumi untuk
mengampuni dosa ... 11. Aku berkata kepadamu,
Bangunlah, dan angkatlah tempat tidurmu, dan
pergilah .
Lukas 5:20 - Dan ketika ia melihat iman mereka,
berkatalah ia kepadanya: “Hai manusia, dosamu
telah diampuni.”
Lukas 7:48 - dia berkata ... Dosa-dosamu
diampuni.
Kisah 10:43 - Kepadanya memberi kesaksian kepada
semua nabi, bahwa melalui namanya siapa pun yang
percaya kepada-Nya akan menerima pengampunan
dosa.
Kisah 13:38 - Melalui orang ini diberitakan
kepada kamu pengampunan dosa.
1 Yohanes 2:12 - Saya menulis kepadamu ... kerana
dosamu telah diampunkan demi nama-Nya.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:135 - Siapakah yang dapat mengampuni
dosa kecuali hanya Allah?
Maide 5:75 - 75. Messiah, anak Mar y, tidak lain
adalah seorang utusan ...

Adakah diterima bahawa Kristus dapat mengampunkan
dosa-dosa manusia?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Markus 2:5-7 & 10-11 - 5. Apabila Yesus melihat
iman mereka, Ia berkata kepada orang sakit yang
sakit, Anak, dosamu telah diampunkan ... 7.
Mengapa orang ini berkata-kata menghujat ?
Siapakah yang dapat mengampuni dosa-dosa tetapi
hanya Tuhan? ... 10. Tetapi supaya kamu tahu
bahawa Anak Manusia mempunyai kuasa di bumi untuk
mengampuni dosa ... 11. Aku berkata kepadamu,
Bangunlah, dan angkatlah tempat tidurmu, dan
pergilah .
Lukas 5:20 - Dan ketika ia melihat iman mereka,
berkatalah ia kepadanya: “Hai manusia, dosamu
telah diampuni.”
Lukas 7:48 - dia berkata ... Dosa-dosamu
diampuni.
Kisah 10:43 - Kepadanya memberi kesaksian kepada
semua nabi, bahwa melalui namanya siapa pun yang
percaya kepada-Nya akan menerima pengampunan
dosa.
Kisah 13:38 - Melalui orang ini diberitakan
kepada kamu pengampunan dosa.
1 Yohanes 2:12 - Saya menulis kepadamu ... kerana
dosamu telah diampunkan demi nama-Nya.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:135 - Siapakah yang dapat mengampuni
dosa kecuali hanya Allah?
Maide 5:75 - 75. Messiah, anak Mar y, tidak lain
adalah seorang utusan ...

82.

82.

Adakah diterima bahawa Kristus mempunyai kunci
maut dan neraka?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
------------------------------------------------Zuhruf 43:57 & 59 - 57. Anak Maryam ... 59. Dia
hanyalah hamba yang Kami jadikan contoh bagi Bani
Israil.

Adakah diterima bahawa Kristus mempunyai kunci
maut dan neraka?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
------------------------------------------------Zuhruf 43:57 & 59 - 57. Anak Maryam ... 59. Dia
hanyalah hamba yang Kami jadikan contoh bagi Bani
Israil.
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Adakah diterima bahawa Kristus dapat mengampunkan
dosa-dosa manusia?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Markus 2:5-7 & 10-11 - 5. Apabila Yesus melihat
iman mereka, Ia berkata kepada orang sakit yang
sakit, Anak, dosamu telah diampunkan ... 7.
Mengapa orang ini berkata-kata menghujat ?
Siapakah yang dapat mengampuni dosa-dosa tetapi
hanya Tuhan? ... 10. Tetapi supaya kamu tahu
bahawa Anak Manusia mempunyai kuasa di bumi untuk
mengampuni dosa ... 11. Aku berkata kepadamu,
Bangunlah, dan angkatlah tempat tidurmu, dan
pergilah .
Lukas 5:20 - Dan ketika ia melihat iman mereka,
berkatalah ia kepadanya: “Hai manusia, dosamu
telah diampuni.”
Lukas 7:48 - dia berkata ... Dosa-dosamu
diampuni.
Kisah 10:43 - Kepadanya memberi kesaksian kepada
semua nabi, bahwa melalui namanya siapa pun yang
percaya kepada-Nya akan menerima pengampunan
dosa.
Kisah 13:38 - Melalui orang ini diberitakan
kepada kamu pengampunan dosa.
1 Yohanes 2:12 - Saya menulis kepadamu ... kerana
dosamu telah diampunkan demi nama-Nya.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:135 - Siapakah yang dapat mengampuni
dosa kecuali hanya Allah?
Maide 5:75 - 75. Messiah, anak Mar y, tidak lain
adalah seorang utusan ...

Adakah diterima bahawa Kristus dapat mengampunkan
dosa-dosa manusia?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Markus 2:5-7 & 10-11 - 5. Apabila Yesus melihat
iman mereka, Ia berkata kepada orang sakit yang
sakit, Anak, dosamu telah diampunkan ... 7.
Mengapa orang ini berkata-kata menghujat ?
Siapakah yang dapat mengampuni dosa-dosa tetapi
hanya Tuhan? ... 10. Tetapi supaya kamu tahu
bahawa Anak Manusia mempunyai kuasa di bumi untuk
mengampuni dosa ... 11. Aku berkata kepadamu,
Bangunlah, dan angkatlah tempat tidurmu, dan
pergilah .
Lukas 5:20 - Dan ketika ia melihat iman mereka,
berkatalah ia kepadanya: “Hai manusia, dosamu
telah diampuni.”
Lukas 7:48 - dia berkata ... Dosa-dosamu
diampuni.
Kisah 10:43 - Kepadanya memberi kesaksian kepada
semua nabi, bahwa melalui namanya siapa pun yang
percaya kepada-Nya akan menerima pengampunan
dosa.
Kisah 13:38 - Melalui orang ini diberitakan
kepada kamu pengampunan dosa.
1 Yohanes 2:12 - Saya menulis kepadamu ... kerana
dosamu telah diampunkan demi nama-Nya.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:135 - Siapakah yang dapat mengampuni
dosa kecuali hanya Allah?
Maide 5:75 - 75. Messiah, anak Mar y, tidak lain
adalah seorang utusan ...

82.

82.

Adakah diterima bahawa Kristus mempunyai kunci
maut dan neraka?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
------------------------------------------------Zuhruf 43:57 & 59 - 57. Anak Maryam ... 59. Dia
hanyalah hamba yang Kami jadikan contoh bagi Bani
Israil.

Adakah diterima bahawa Kristus mempunyai kunci
maut dan neraka?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
------------------------------------------------Zuhruf 43:57 & 59 - 57. Anak Maryam ... 59. Dia
hanyalah hamba yang Kami jadikan contoh bagi Bani
Israil.

83.

83.

Adakah diterima bahawa Kristus ialah “Penyelamat”
dunia?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Yesaya 43:11-13 - 11. Saya, walaupun saya, Akulah
TUHAN, dan di sebelah saya tidak ada saviour… 13.
Yea… Aku tetap Dia.
Luke 2:11 - Bagi kepada anda dilahirkan hari ini
di kota Daud yang Savio u r, yaitu Kristus Tuhan.
John 4:42
- Ketahuilah bahawa sesungguhnya ini
adalah Mesias, Savio u r di dunia.
Titus 1:4 - Kasih karunia, rahmat dan damai
sejahtera dari Allah, Bapa, dan Tuhan Yesus
Kristus, Savio kamiur ...
Titus 3:4-6 - 4. Tetapi selepas kebaikan dan
kasih Allah kami Saviour ... 6. yang dia turun
pada kita oleh Yesus Kristus, kami Savio u r.
1 John 4:14 - kami telah melihatnya dan
mengabarkan bahwa Bapa mengutus Anak untuk
menjadi Saviour didunia.
------------------------------------------------Nisa 4:171 - Mesias, Yesus anak Maryam, hanyalah
seorang utusan Allah ...

Adakah diterima bahawa Kristus ialah “Penyelamat”
dunia?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Yesaya 43:11-13 - 11. Saya, walaupun saya, Akulah
TUHAN, dan di sebelah saya tidak ada saviour… 13.
Yea… Aku tetap Dia.
Luke 2:11 - Bagi kepada anda dilahirkan hari ini
di kota Daud yang Savio u r, yaitu Kristus Tuhan.
John 4:42
- Ketahuilah bahawa sesungguhnya ini
adalah Mesias, Savio u r di dunia.
Titus 1:4 - Kasih karunia, rahmat dan damai
sejahtera dari Allah, Bapa, dan Tuhan Yesus
Kristus, Savio kamiur ...
Titus 3:4-6 - 4. Tetapi selepas kebaikan dan
kasih Allah kami Saviour ... 6. yang dia turun
pada kita oleh Yesus Kristus, kami Savio u r.
1 John 4:14 - kami telah melihatnya dan
mengabarkan bahwa Bapa mengutus Anak untuk
menjadi Saviour didunia.
------------------------------------------------Nisa 4:171 - Mesias, Yesus anak Maryam, hanyalah
seorang utusan Allah ...

Adakah diterima bahawa percaya kepada Kristus
sebagai Penyelamat dan Tuan ialah satu-satunya
cara untuk memperoleh hayat abadi?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
John 3:16 & 36 - 16. Sebab Allah begitu mengasihi
dunia, sehingga Ia memberikan Anak-Nya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak
binasa, tetapi memiliki hidup yang kekal. 36. Siapa
percaya kepada Anak hidup yang kekal ... Dia yang
tidak percaya kepada Anak tidak akan melihat hidup,
tetapi murka Allah tetap ada padanya.
Yohanes 14:6 - Yesus berkata, Saya adalah jalan,
kebenaran, dan kehidupan; tiada seorang pun
datang kepada Bapa, tetapi oleh saya ...
Kisah 4:10-12 - 10. dengan nama Yesus Kristus…
12. Tidak ada keselamatan dalam mana- mana orang
lain; kerana tidak ada nama lain di bawah langit
yang diberikan di kalangan manusia, di mana kita
mesti diselamatkan.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:19 & 85 - 19. Agama yang sebenar di sisi
Allah adalah Islam. 85. Dia yang mencari agama selain
daripada Islam, ia tidak akan diterima daripadanya,
dan dia akan menjadi kalah di akhirat.
Nota: Terdapat lebih daripada 200 ayat di dalam
Bible yang menggambarkan Yesus sebagai Penyelamat
dunia.

Adakah diterima bahawa percaya kepada Kristus
sebagai Penyelamat dan Tuan ialah satu-satunya
cara untuk memperoleh hayat abadi?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
John 3:16 & 36 - 16. Sebab Allah begitu mengasihi
dunia, sehingga Ia memberikan Anak-Nya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak
binasa, tetapi memiliki hidup yang kekal. 36. Siapa
percaya kepada Anak hidup yang kekal ... Dia yang
tidak percaya kepada Anak tidak akan melihat hidup,
tetapi murka Allah tetap ada padanya.
Yohanes 14:6 - Yesus berkata, Saya adalah jalan,
kebenaran, dan kehidupan; tiada seorang pun
datang kepada Bapa, tetapi oleh saya ...
Kisah 4:10-12 - 10. dengan nama Yesus Kristus…
12. Tidak ada keselamatan dalam mana- mana orang
lain; kerana tidak ada nama lain di bawah langit
yang diberikan di kalangan manusia, di mana kita
mesti diselamatkan.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:19 & 85 - 19. Agama yang sebenar di sisi
Allah adalah Islam. 85. Dia yang mencari agama selain
daripada Islam, ia tidak akan diterima daripadanya,
dan dia akan menjadi kalah di akhirat.
Nota: Terdapat lebih daripada 200 ayat di dalam
Bible yang menggambarkan Yesus sebagai Penyelamat
dunia.

84.

83.

84.

83.

Adakah diterima bahawa Kristus ialah “Penyelamat”
dunia?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Yesaya 43:11-13 - 11. Saya, walaupun saya, Akulah
TUHAN, dan di sebelah saya tidak ada saviour… 13.
Yea… Aku tetap Dia.
Luke 2:11 - Bagi kepada anda dilahirkan hari ini
di kota Daud yang Savio u r, yaitu Kristus Tuhan.
John 4:42
- Ketahuilah bahawa sesungguhnya ini
adalah Mesias, Savio u r di dunia.
Titus 1:4 - Kasih karunia, rahmat dan damai
sejahtera dari Allah, Bapa, dan Tuhan Yesus
Kristus, Savio kamiur ...
Titus 3:4-6 - 4. Tetapi selepas kebaikan dan
kasih Allah kami Saviour ... 6. yang dia turun
pada kita oleh Yesus Kristus, kami Savio u r.
1 John 4:14 - kami telah melihatnya dan
mengabarkan bahwa Bapa mengutus Anak untuk
menjadi Saviour didunia.
------------------------------------------------Nisa 4:171 - Mesias, Yesus anak Maryam, hanyalah
seorang utusan Allah ...

Adakah diterima bahawa Kristus ialah “Penyelamat”
dunia?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Yesaya 43:11-13 - 11. Saya, walaupun saya, Akulah
TUHAN, dan di sebelah saya tidak ada saviour… 13.
Yea… Aku tetap Dia.
Luke 2:11 - Bagi kepada anda dilahirkan hari ini
di kota Daud yang Savio u r, yaitu Kristus Tuhan.
John 4:42
- Ketahuilah bahawa sesungguhnya ini
adalah Mesias, Savio u r di dunia.
Titus 1:4 - Kasih karunia, rahmat dan damai
sejahtera dari Allah, Bapa, dan Tuhan Yesus
Kristus, Savio kamiur ...
Titus 3:4-6 - 4. Tetapi selepas kebaikan dan
kasih Allah kami Saviour ... 6. yang dia turun
pada kita oleh Yesus Kristus, kami Savio u r.
1 John 4:14 - kami telah melihatnya dan
mengabarkan bahwa Bapa mengutus Anak untuk
menjadi Saviour didunia.
------------------------------------------------Nisa 4:171 - Mesias, Yesus anak Maryam, hanyalah
seorang utusan Allah ...

Adakah diterima bahawa percaya kepada Kristus
sebagai Penyelamat dan Tuan ialah satu-satunya
cara untuk memperoleh hayat abadi?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
John 3:16 & 36 - 16. Sebab Allah begitu mengasihi
dunia, sehingga Ia memberikan Anak-Nya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak
binasa, tetapi memiliki hidup yang kekal. 36. Siapa
percaya kepada Anak hidup yang kekal ... Dia yang
tidak percaya kepada Anak tidak akan melihat hidup,
tetapi murka Allah tetap ada padanya.
Yohanes 14:6 - Yesus berkata, Saya adalah jalan,
kebenaran, dan kehidupan; tiada seorang pun
datang kepada Bapa, tetapi oleh saya ...
Kisah 4:10-12 - 10. dengan nama Yesus Kristus…
12. Tidak ada keselamatan dalam mana- mana orang
lain; kerana tidak ada nama lain di bawah langit
yang diberikan di kalangan manusia, di mana kita
mesti diselamatkan.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:19 & 85 - 19. Agama yang sebenar di sisi
Allah adalah Islam. 85. Dia yang mencari agama selain
daripada Islam, ia tidak akan diterima daripadanya,
dan dia akan menjadi kalah di akhirat.
Nota: Terdapat lebih daripada 200 ayat di dalam
Bible yang menggambarkan Yesus sebagai Penyelamat
dunia.

Adakah diterima bahawa percaya kepada Kristus
sebagai Penyelamat dan Tuan ialah satu-satunya
cara untuk memperoleh hayat abadi?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
John 3:16 & 36 - 16. Sebab Allah begitu mengasihi
dunia, sehingga Ia memberikan Anak-Nya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak
binasa, tetapi memiliki hidup yang kekal. 36. Siapa
percaya kepada Anak hidup yang kekal ... Dia yang
tidak percaya kepada Anak tidak akan melihat hidup,
tetapi murka Allah tetap ada padanya.
Yohanes 14:6 - Yesus berkata, Saya adalah jalan,
kebenaran, dan kehidupan; tiada seorang pun
datang kepada Bapa, tetapi oleh saya ...
Kisah 4:10-12 - 10. dengan nama Yesus Kristus…
12. Tidak ada keselamatan dalam mana- mana orang
lain; kerana tidak ada nama lain di bawah langit
yang diberikan di kalangan manusia, di mana kita
mesti diselamatkan.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:19 & 85 - 19. Agama yang sebenar di sisi
Allah adalah Islam. 85. Dia yang mencari agama selain
daripada Islam, ia tidak akan diterima daripadanya,
dan dia akan menjadi kalah di akhirat.
Nota: Terdapat lebih daripada 200 ayat di dalam
Bible yang menggambarkan Yesus sebagai Penyelamat
dunia.

84.

84.

85.

85.

Adakah diterima bahawa darah Kristus ditumpah
sebagai korban penebusan untuk dosa-dosa dunia?
Ya / Tidak
Yesaya 53:5-12 - 5. Tetapi dia terluka kerana
pelanggaran kita, dia telah lebam atas kejahatan
kita… dan dengan luka-luka kita sembuh… 6. dan
Tuhan telah meletakkan kepadanya kesalahannya
kami semua…
Yohanes 1:29 - Yohanes berkata, Lihatlah Anak
Domba Allah, yang menghapus dosa dunia.
1 Korintus 15:3-4 - 3. gospel ... Kristus mati
kerana dosa kita menurut kitab-kitab; 4. Dan dia
dikuburkan, dan ia bangkit kembali pada hari
ketiga menurut kitab-kitab.
------------------------------------------------En'am 6:164 - Setiap jiwa hanya memperoleh
pendapatan sendiri , dan tidak ada beban yang
dikenakan kepada orang lain.
İsra 17:15 - Tiada jiwa dapat menanggung beban
orang lain.
Nejm 53:38 - tidak ada yang dapat menanggung
beban orang lain.

Adakah diterima bahawa darah Kristus ditumpah
sebagai korban penebusan untuk dosa-dosa dunia?
Ya / Tidak
Yesaya 53:5-12 - 5. Tetapi dia terluka kerana
pelanggaran kita, dia telah lebam atas kejahatan
kita… dan dengan luka-luka kita sembuh… 6. dan
Tuhan telah meletakkan kepadanya kesalahannya
kami semua…
Yohanes 1:29 - Yohanes berkata, Lihatlah Anak
Domba Allah, yang menghapus dosa dunia.
1 Korintus 15:3-4 - 3. gospel ... Kristus mati
kerana dosa kita menurut kitab-kitab; 4. Dan dia
dikuburkan, dan ia bangkit kembali pada hari
ketiga menurut kitab-kitab.
------------------------------------------------En'am 6:164 - Setiap jiwa hanya memperoleh
pendapatan sendiri , dan tidak ada beban yang
dikenakan kepada orang lain.
İsra 17:15 - Tiada jiwa dapat menanggung beban
orang lain.
Nejm 53:38 - tidak ada yang dapat menanggung
beban orang lain.

Adakah dinyatakan dalam Kitab Suci oleh para
penyabda bahawa Mesias (Yesus) akan mati?
Bible
Al-Quran
Ya / Ya
Mazmur 16:10 - engkau tidak akan meninggalkan
jiwaku di neraka ... tidak menderita Kudusmu
melihat kegagalan.
Yesaya 53:1-12 - 11. kerana dia akan menanggung
dosa-dosa mereka ... 12. dia telah mencurahkan
jiwanya sampai mati; dan dia dihitung dengan
pelanggar; dan dia menanggung dosa banyak orang,
dan membuat syafaat bagi pelanggar.
Daniel 9:26 - selepas enam puluh dua minggu,
Messiah akan dipotong, tetapi bukan untuk dirinya
sendiri…
------------------------------------------------Al-i İmran 3:55 - Tuhan berkata: “Wahai Isa!
Sesungguhnya Aku akan mematikan kamu, dan akan
meninggikanmu kepadaKu, dan membersihkan engkau
dari (orang-orang) yang menentang kebenaran.
(Muhammad Asad)
Meryem 19:30 & 33 - 30. Dia telah memberi saya
Kitab Suci dan telah menjadikan saya seorang
nabi… 33. Jadi, kesejahteraan pada saya pada hari
yang saya banjir dan hari saya mati dan hari
bahawa saya akan dibangkitkan untuk hidup (lagi).

Adakah dinyatakan dalam Kitab Suci oleh para
penyabda bahawa Mesias (Yesus) akan mati?
Bible
Al-Quran
Ya / Ya
Mazmur 16:10 - engkau tidak akan meninggalkan
jiwaku di neraka ... tidak menderita Kudusmu
melihat kegagalan.
Yesaya 53:1-12 - 11. kerana dia akan menanggung
dosa-dosa mereka ... 12. dia telah mencurahkan
jiwanya sampai mati; dan dia dihitung dengan
pelanggar; dan dia menanggung dosa banyak orang,
dan membuat syafaat bagi pelanggar.
Daniel 9:26 - selepas enam puluh dua minggu,
Messiah akan dipotong, tetapi bukan untuk dirinya
sendiri…
------------------------------------------------Al-i İmran 3:55 - Tuhan berkata: “Wahai Isa!
Sesungguhnya Aku akan mematikan kamu, dan akan
meninggikanmu kepadaKu, dan membersihkan engkau
dari (orang-orang) yang menentang kebenaran.
(Muhammad Asad)
Meryem 19:30 & 33 - 30. Dia telah memberi saya
Kitab Suci dan telah menjadikan saya seorang
nabi… 33. Jadi, kesejahteraan pada saya pada hari
yang saya banjir dan hari saya mati dan hari
bahawa saya akan dibangkitkan untuk hidup (lagi).

Bible

Al-Quran

86.

Bible

Al-Quran

86.

85.

85.

Adakah diterima bahawa darah Kristus ditumpah
sebagai korban penebusan untuk dosa-dosa dunia?
Ya / Tidak
Yesaya 53:5-12 - 5. Tetapi dia terluka kerana
pelanggaran kita, dia telah lebam atas kejahatan
kita… dan dengan luka-luka kita sembuh… 6. dan
Tuhan telah meletakkan kepadanya kesalahannya
kami semua…
Yohanes 1:29 - Yohanes berkata, Lihatlah Anak
Domba Allah, yang menghapus dosa dunia.
1 Korintus 15:3-4 - 3. gospel ... Kristus mati
kerana dosa kita menurut kitab-kitab; 4. Dan dia
dikuburkan, dan ia bangkit kembali pada hari
ketiga menurut kitab-kitab.
------------------------------------------------En'am 6:164 - Setiap jiwa hanya memperoleh
pendapatan sendiri , dan tidak ada beban yang
dikenakan kepada orang lain.
İsra 17:15 - Tiada jiwa dapat menanggung beban
orang lain.
Nejm 53:38 - tidak ada yang dapat menanggung
beban orang lain.

Adakah diterima bahawa darah Kristus ditumpah
sebagai korban penebusan untuk dosa-dosa dunia?
Ya / Tidak
Yesaya 53:5-12 - 5. Tetapi dia terluka kerana
pelanggaran kita, dia telah lebam atas kejahatan
kita… dan dengan luka-luka kita sembuh… 6. dan
Tuhan telah meletakkan kepadanya kesalahannya
kami semua…
Yohanes 1:29 - Yohanes berkata, Lihatlah Anak
Domba Allah, yang menghapus dosa dunia.
1 Korintus 15:3-4 - 3. gospel ... Kristus mati
kerana dosa kita menurut kitab-kitab; 4. Dan dia
dikuburkan, dan ia bangkit kembali pada hari
ketiga menurut kitab-kitab.
------------------------------------------------En'am 6:164 - Setiap jiwa hanya memperoleh
pendapatan sendiri , dan tidak ada beban yang
dikenakan kepada orang lain.
İsra 17:15 - Tiada jiwa dapat menanggung beban
orang lain.
Nejm 53:38 - tidak ada yang dapat menanggung
beban orang lain.

Adakah dinyatakan dalam Kitab Suci oleh para
penyabda bahawa Mesias (Yesus) akan mati?
Bible
Al-Quran
Ya / Ya
Mazmur 16:10 - engkau tidak akan meninggalkan
jiwaku di neraka ... tidak menderita Kudusmu
melihat kegagalan.
Yesaya 53:1-12 - 11. kerana dia akan menanggung
dosa-dosa mereka ... 12. dia telah mencurahkan
jiwanya sampai mati; dan dia dihitung dengan
pelanggar; dan dia menanggung dosa banyak orang,
dan membuat syafaat bagi pelanggar.
Daniel 9:26 - selepas enam puluh dua minggu,
Messiah akan dipotong, tetapi bukan untuk dirinya
sendiri…
------------------------------------------------Al-i İmran 3:55 - Tuhan berkata: “Wahai Isa!
Sesungguhnya Aku akan mematikan kamu, dan akan
meninggikanmu kepadaKu, dan membersihkan engkau
dari (orang-orang) yang menentang kebenaran.
(Muhammad Asad)
Meryem 19:30 & 33 - 30. Dia telah memberi saya
Kitab Suci dan telah menjadikan saya seorang
nabi… 33. Jadi, kesejahteraan pada saya pada hari
yang saya banjir dan hari saya mati dan hari
bahawa saya akan dibangkitkan untuk hidup (lagi).

Adakah dinyatakan dalam Kitab Suci oleh para
penyabda bahawa Mesias (Yesus) akan mati?
Bible
Al-Quran
Ya / Ya
Mazmur 16:10 - engkau tidak akan meninggalkan
jiwaku di neraka ... tidak menderita Kudusmu
melihat kegagalan.
Yesaya 53:1-12 - 11. kerana dia akan menanggung
dosa-dosa mereka ... 12. dia telah mencurahkan
jiwanya sampai mati; dan dia dihitung dengan
pelanggar; dan dia menanggung dosa banyak orang,
dan membuat syafaat bagi pelanggar.
Daniel 9:26 - selepas enam puluh dua minggu,
Messiah akan dipotong, tetapi bukan untuk dirinya
sendiri…
------------------------------------------------Al-i İmran 3:55 - Tuhan berkata: “Wahai Isa!
Sesungguhnya Aku akan mematikan kamu, dan akan
meninggikanmu kepadaKu, dan membersihkan engkau
dari (orang-orang) yang menentang kebenaran.
(Muhammad Asad)
Meryem 19:30 & 33 - 30. Dia telah memberi saya
Kitab Suci dan telah menjadikan saya seorang
nabi… 33. Jadi, kesejahteraan pada saya pada hari
yang saya banjir dan hari saya mati dan hari
bahawa saya akan dibangkitkan untuk hidup (lagi).
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Bible

Al-Quran

86.

87.

87.

Adakah Yesus sendiri meramalkan bahawa dia akan
dibunuh oleh orang Yahudi?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Matius 16:21 - Dari waktu itu Yesus mulai
menunjukkan kepada murid-murid-Nya, bagaimana ia
harus pergi ke Yerusalem, dan menderita banyak
hal dari para tua-tua dan imam-imam kepala dan
ahli- ahli Taurat, dan dibunuh, dan dibangkitkan
semula hari ketiga .
Yohanes 10:11 & 15 - 11. Saya gembala yang baik;
gembala yang baik memberikan hidupnya untuk domba
... 15. Saya meletakkan nyawa saya untuk domba…
John 12:32-33 - 32. Dan jika aku ditinggikan dari
bumi, akan menarik semua manusia kepada-Ku. 33.
Ini dikatakannya, menandakan kematian yang
seharusnya dia mati.
------------------------------------------------Perhatikan: Di dalam Al-Quran tidak terdapat
ayat-ayat di mana Yesus berkata bahawa dia akan
dibunuh oleh orang-orang Yahudi.

Adakah Yesus sendiri meramalkan bahawa dia akan
dibunuh oleh orang Yahudi?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Matius 16:21 - Dari waktu itu Yesus mulai
menunjukkan kepada murid-murid-Nya, bagaimana ia
harus pergi ke Yerusalem, dan menderita banyak
hal dari para tua-tua dan imam-imam kepala dan
ahli- ahli Taurat, dan dibunuh, dan dibangkitkan
semula hari ketiga .
Yohanes 10:11 & 15 - 11. Saya gembala yang baik;
gembala yang baik memberikan hidupnya untuk domba
... 15. Saya meletakkan nyawa saya untuk domba…
John 12:32-33 - 32. Dan jika aku ditinggikan dari
bumi, akan menarik semua manusia kepada-Ku. 33.
Ini dikatakannya, menandakan kematian yang
seharusnya dia mati.
------------------------------------------------Perhatikan: Di dalam Al-Quran tidak terdapat
ayat-ayat di mana Yesus berkata bahawa dia akan
dibunuh oleh orang-orang Yahudi.

Adakah diterima bahawa Kristus mati secara
fizikal di atas salib dan bahawa dia bangkit dari
kematian?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Matius 27:50 - Yesus, ketika ia menangis lagi
dengan suara yang kuat, menyerahkan rohnya.
Markus 15:37 - Dan Yesus berseru dengan suara
yang kuat, dan menyerahkan roh itu.
Lukas 24:44 & 46 - 44. segala sesuatu mesti
terpenuhi yang ditulis dalam hukum Musa dan nabinabi, dalam mazmur-mazmur mengenai saya ... 46.
Oleh itu tertulis, dan dengan demikian ia mesti
Kristus menderita, dan bangkit dari kematian .
John 19:30 - Yesus ... berkata, sudah selesai;
dan dia menundukkan kepalanya, dan menyerahkan
rohnya.
1 Korintus 15:3-4 - 3. Kristus mati untuk dosadosa kita menurut kitab-kitab; 4. dan bahawa dia
dikuburkan, dan dia bangkit semula ...
------------------------------------------------Nisa 4:157 - Mereka tidak membunuhnya, tidak
menyalibkannya , tetapi kelihatan demikian; dan
orang-orang yang tidak bersetuju dengannya ada
keraguan daripadanya; mereka tidak mempunyai
pengetahuan mengenainya kecuali mengejar
sangkaan; mereka tidak membunuh dia.
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Adakah diterima bahawa Kristus masih hidup hari
ini dan bahawa dia akan datang lagi?
Bible
Al-Quran
Ya / Ya
John 14:2-3 - 2. Di rumah Bapa saya banyak rumah
... Saya pergi untuk menyediakan tempat untuk
anda ... 3. Dan jika saya pergi dan menyediakan
tempat untuk anda, saya akan datang lagi dan
terima awak kepada diri saya sendiri ...
Wahyu 2:25 - Tetapi apa yang kamu miliki,
berpegang teguh sampai aku datang...
Wahyu 22:12 & 20 - 12. Dan lihatlah, aku datang
dengan cepat, dan upahku ada bersama-sama dengan
aku, kepada tiap-tiap orang sesuai dengan
pekerjaannya. 20. Sesungguhnya, saya datang
dengan cepat. Amen. Walaupun demikian, datanglah,
Tuhan Yesus.
------------------------------------------------Nisa 4:158 - Allah membangkitkannya kepadaNya.
Zuhruf 43:61 - Dan kedatangan hari kiamat akan
menjadi tanda kiamat, maka tidak ada keraguan
tentangnya ...
Nota: Bible mengandungi 73 ayat mengenai
kedatangan kedua Kristus. Bd. Bukhari Jil. 4, No.
657.
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Ya / Ya
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menjadi tanda kiamat, maka tidak ada keraguan
tentangnya ...
Nota: Bible mengandungi 73 ayat mengenai
kedatangan kedua Kristus. Bd. Bukhari Jil. 4, No.
657.

Adakah terdapat ayat-ayat dalam Bible yang
“meramal” atau “bernubuat” tentang kedatangan Hz.
Muhammad?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Matius 24:11 & 26 - 11. banyak nabi palsu akan
bangkit, dan akan menipu banyak ... 26. Oleh
sebab itu, jika ada yang mengatakan kepadamu, Dia
ada di padang gurun ... jangan percaya.
Yohanes 5:31 - Jika saya bersaksi tentang diri
saya sendiri, kesaksian saya tidak benar.
2 Korintus 13:1 - Di dalam mulut dua atau tiga
orang saksi, setiap perkataan akan ditetapkan.
------------------------------------------------A'raf 7:157 - Mereka yang mengikuti Rasul itu,
nabi yang tidak dapat membaca dan menulis, yang
mereka dapati dijelaskan dalam Tora h dan Injil…
Saf 61:6 - Yesus ... berkata ... Saya adalah
utusan Allah kepada kamu, mengesahkan apa yang
telah diturunkan di hadapan saya di dalam Taurat
dan membawa kabar baik seorang Rasul yang akan
datang selepas saya, yang namanya Ahmed.

Adakah terdapat ayat-ayat dalam Bible yang
“meramal” atau “bernubuat” tentang kedatangan Hz.
Muhammad?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Matius 24:11 & 26 - 11. banyak nabi palsu akan
bangkit, dan akan menipu banyak ... 26. Oleh
sebab itu, jika ada yang mengatakan kepadamu, Dia
ada di padang gurun ... jangan percaya.
Yohanes 5:31 - Jika saya bersaksi tentang diri
saya sendiri, kesaksian saya tidak benar.
2 Korintus 13:1 - Di dalam mulut dua atau tiga
orang saksi, setiap perkataan akan ditetapkan.
------------------------------------------------A'raf 7:157 - Mereka yang mengikuti Rasul itu,
nabi yang tidak dapat membaca dan menulis, yang
mereka dapati dijelaskan dalam Tora h dan Injil…
Saf 61:6 - Yesus ... berkata ... Saya adalah
utusan Allah kepada kamu, mengesahkan apa yang
telah diturunkan di hadapan saya di dalam Taurat
dan membawa kabar baik seorang Rasul yang akan
datang selepas saya, yang namanya Ahmed.
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Untuk Hz. Muhammad layak menjadi penyabda (nabi)
yang menyampaikan sabdaan Tuhan secara bertulis,
adakah dia perlu menjadi orang Yahudi yang celik
huruf?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Yohanes 4:22 - keselamatan adalah orang Yahudi.
Roma 3:1-2 - 1. Apakah keuntungan yang diperoleh
oleh orang Yahudi? Atau apa keuntungannya
berkhatan? 2. Banyak sekali jalan, terutamanya
kerana kepada mereka telah berkomitmen dalam
firman-firman Allah .
Roma 9:4 - 4. orang-orang Israel yang bersabda…
perjanjian, pemberian hukum, dan janji-janji…
------------------------------------------------A'raf 7:157-158 - 157. Mereka yang mengikuti Rasul
itu, nabi yang tidak dapat membaca dan menulis ...
158. Oleh itu, berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya
yang tidak dapat membaca atau menulis.
Shura 42:52 - 52. Dan demi sesungguhnya Kami wahyukan
kepada kamu oleh Roh Kami dengan perantaraan Kami .
Anda tidak tahu apa Kitab Suci.

Untuk Hz. Muhammad layak menjadi penyabda (nabi)
yang menyampaikan sabdaan Tuhan secara bertulis,
adakah dia perlu menjadi orang Yahudi yang celik
huruf?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Yohanes 4:22 - keselamatan adalah orang Yahudi.
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kepada kamu oleh Roh Kami dengan perantaraan Kami .
Anda tidak tahu apa Kitab Suci.

Adakah Hz. Muhammad yang mengisytiharkan diri
sendiri sebagai nabi itu suatu ujian atau bukti
yang sah bagi kenabian?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Yohanes 5:31 & 36 - 31. Jika saya memberi
kesaksian tentang diri saya sendiri, kesaksian
saya tidak benar. 36. pekerjaan-pekerjaan yang
saya lakukan, memberi kesaksian tentang saya
bahwa Bapa telah mengutus saya.
1 Korintus 14:32-33 - 32. Dan roh-roh nabi itu
tunduk kepada para nabi. 33. Sebab Allah bukanlah
penulis kekeliruan tetapi damai.
2 Korintus 13:1 - Di dalam mulut dua atau tiga
orang saksi, setiap perkataan akan ditetapkan.
------------------------------------------------Nisa 4:79 - Kami telah mengutus kamu sebagai
Rasul kepada umat manusia. Dan cukuplah Allah
sebagai saksi.
Rad 13:43 - orang-orang kafir ... “Kamu bukan
seorang utusan Allah.” Katakanlah: “Allah dan
orang-orang yang mengetahui tentang Kitab, adalah
saksi yang cukup antara saya dan kamu.
Fetih 48:28 - Dia yang telah mengutus Rasul-Nya
dengan petunjuk dan agama kebenaran, agar Dia
dapat menguasai semua agama. Dan cukuplah Allah
menjadi saksi.

Adakah Hz. Muhammad yang mengisytiharkan diri
sendiri sebagai nabi itu suatu ujian atau bukti
yang sah bagi kenabian?
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bahwa Bapa telah mengutus saya.
1 Korintus 14:32-33 - 32. Dan roh-roh nabi itu
tunduk kepada para nabi. 33. Sebab Allah bukanlah
penulis kekeliruan tetapi damai.
2 Korintus 13:1 - Di dalam mulut dua atau tiga
orang saksi, setiap perkataan akan ditetapkan.
------------------------------------------------Nisa 4:79 - Kami telah mengutus kamu sebagai
Rasul kepada umat manusia. Dan cukuplah Allah
sebagai saksi.
Rad 13:43 - orang-orang kafir ... “Kamu bukan
seorang utusan Allah.” Katakanlah: “Allah dan
orang-orang yang mengetahui tentang Kitab, adalah
saksi yang cukup antara saya dan kamu.
Fetih 48:28 - Dia yang telah mengutus Rasul-Nya
dengan petunjuk dan agama kebenaran, agar Dia
dapat menguasai semua agama. Dan cukuplah Allah
menjadi saksi.

Adakah Hz. Muhammad yang mengisytiharkan diri
sendiri sebagai nabi itu suatu ujian atau bukti
yang sah bagi kenabian?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Yohanes 5:31 & 36 - 31. Jika saya memberi
kesaksian tentang diri saya sendiri, kesaksian
saya tidak benar. 36. pekerjaan-pekerjaan yang
saya lakukan, memberi kesaksian tentang saya
bahwa Bapa telah mengutus saya.
1 Korintus 14:32-33 - 32. Dan roh-roh nabi itu
tunduk kepada para nabi. 33. Sebab Allah bukanlah
penulis kekeliruan tetapi damai.
2 Korintus 13:1 - Di dalam mulut dua atau tiga
orang saksi, setiap perkataan akan ditetapkan.
------------------------------------------------Nisa 4:79 - Kami telah mengutus kamu sebagai
Rasul kepada umat manusia. Dan cukuplah Allah
sebagai saksi.
Rad 13:43 - orang-orang kafir ... “Kamu bukan
seorang utusan Allah.” Katakanlah: “Allah dan
orang-orang yang mengetahui tentang Kitab, adalah
saksi yang cukup antara saya dan kamu.
Fetih 48:28 - Dia yang telah mengutus Rasul-Nya
dengan petunjuk dan agama kebenaran, agar Dia
dapat menguasai semua agama. Dan cukuplah Allah
menjadi saksi.
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Adakah mesej Hz. Muhammad sejajar sepenuhnya
dengan mesej Yesus dan penyabda (nabi) yang lain?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Yesaya 8:20 - jika mereka tidak berkata-kata
menurut perkataan ini, itu adalah kerana tidak
ada cahaya di dalamnya.
1 Korintus 14:32-33 - 32. Dan roh para nabi
tunduk kepada para nabi. 33. Sebab Allah bukanlah
penulis kekeliruan tetapi damai.
1 Yohanes 5:20 - Dan kita tahu bahawa Anak Allah
datang… Yesus Kristus. Ini adalah Tuhan yang benar…
------------------------------------------------Shu'ara 26:192-197 - 192. Dan sesungguhnya ini
adalah wahyu dari Tuhan semesta alam ... 196. Dan
ada dalam Kitab-kitab orang-orang dahulu. 197.
Bukankah itu tanda bagi mereka bahawa para doktor
Anak-anak Israel tahu?
Fussilet 41:43 - Wahai Nabi, tiada apa yang
dikatakan kepada kamu yang belum pernah dikatakan
kepada Rasul-rasul sebelum kamu.
Shura 42:15 - berkata: “Saya percaya pada apa
sahaja Kitab Allah yang telah diturunkan ...
Hendaklah tidak ada hujah di antara kita.

Adakah mesej Hz. Muhammad sejajar sepenuhnya
dengan mesej Yesus dan penyabda (nabi) yang lain?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Yesaya 8:20 - jika mereka tidak berkata-kata
menurut perkataan ini, itu adalah kerana tidak
ada cahaya di dalamnya.
1 Korintus 14:32-33 - 32. Dan roh para nabi
tunduk kepada para nabi. 33. Sebab Allah bukanlah
penulis kekeliruan tetapi damai.
1 Yohanes 5:20 - Dan kita tahu bahawa Anak Allah
datang… Yesus Kristus. Ini adalah Tuhan yang benar…
------------------------------------------------Shu'ara 26:192-197 - 192. Dan sesungguhnya ini
adalah wahyu dari Tuhan semesta alam ... 196. Dan
ada dalam Kitab-kitab orang-orang dahulu. 197.
Bukankah itu tanda bagi mereka bahawa para doktor
Anak-anak Israel tahu?
Fussilet 41:43 - Wahai Nabi, tiada apa yang
dikatakan kepada kamu yang belum pernah dikatakan
kepada Rasul-rasul sebelum kamu.
Shura 42:15 - berkata: “Saya percaya pada apa
sahaja Kitab Allah yang telah diturunkan ...
Hendaklah tidak ada hujah di antara kita.

Adakah Tuhan memberikan kuasa ghaib kepada Hz.
Muhammad untuk melakukan mukjizat ketara seperti
Yesus dan para penyabda (nabi) lain sebagai
pengesahan bahawa dia telah diutus oleh Tuhan?
Bible
Al-Quran
Tidak / Tidak
Yohanes 5:36 - karya-karya yang saya lakukan,
memberi kesaksian tentang saya bahwa Bapa telah
mengutus saya.
Yohanes 14:11 - percayalah untuk kerja-kerja yang sangat.
------------------------------------------------En'am 6:37-38 - 37. Mereka berkata, “Mengapa tidak
diturunkan kepadanya ayat dari Tuhannya?” Katakanlah:
“Sesungguhnya Allah dapat menurunkan suatu tanda…
Kami telah mengabaikan apa-apa dalam Kitab…
Yunus 10:20 - Mereka berkata, “Mengapa tidak ada
tanda yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya?”
Yang tidak kelihatan hanyalah milik Allah.
Kemudian berjaga dan tunggu; Saya juga akan
menunggu dengan anda.
Nota: Terdapat 157 mukjizat tercatat yang
dialkukan oleh Yesus dan para nabi lain dalam
Bible, tetapi tidak ada yang serupa dengan
catatan ini untuk Hz. Muhammad di dalam Al-Quran.

Adakah Tuhan memberikan kuasa ghaib kepada Hz.
Muhammad untuk melakukan mukjizat ketara seperti
Yesus dan para penyabda (nabi) lain sebagai
pengesahan bahawa dia telah diutus oleh Tuhan?
Bible
Al-Quran
Tidak / Tidak
Yohanes 5:36 - karya-karya yang saya lakukan,
memberi kesaksian tentang saya bahwa Bapa telah
mengutus saya.
Yohanes 14:11 - percayalah untuk kerja-kerja yang sangat.
------------------------------------------------En'am 6:37-38 - 37. Mereka berkata, “Mengapa tidak
diturunkan kepadanya ayat dari Tuhannya?” Katakanlah:
“Sesungguhnya Allah dapat menurunkan suatu tanda…
Kami telah mengabaikan apa-apa dalam Kitab…
Yunus 10:20 - Mereka berkata, “Mengapa tidak ada
tanda yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya?”
Yang tidak kelihatan hanyalah milik Allah.
Kemudian berjaga dan tunggu; Saya juga akan
menunggu dengan anda.
Nota: Terdapat 157 mukjizat tercatat yang
dialkukan oleh Yesus dan para nabi lain dalam
Bible, tetapi tidak ada yang serupa dengan
catatan ini untuk Hz. Muhammad di dalam Al-Quran.
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Adakah mesej Hz. Muhammad sejajar sepenuhnya
dengan mesej Yesus dan penyabda (nabi) yang lain?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Yesaya 8:20 - jika mereka tidak berkata-kata
menurut perkataan ini, itu adalah kerana tidak
ada cahaya di dalamnya.
1 Korintus 14:32-33 - 32. Dan roh para nabi
tunduk kepada para nabi. 33. Sebab Allah bukanlah
penulis kekeliruan tetapi damai.
1 Yohanes 5:20 - Dan kita tahu bahawa Anak Allah
datang… Yesus Kristus. Ini adalah Tuhan yang benar…
------------------------------------------------Shu'ara 26:192-197 - 192. Dan sesungguhnya ini
adalah wahyu dari Tuhan semesta alam ... 196. Dan
ada dalam Kitab-kitab orang-orang dahulu. 197.
Bukankah itu tanda bagi mereka bahawa para doktor
Anak-anak Israel tahu?
Fussilet 41:43 - Wahai Nabi, tiada apa yang
dikatakan kepada kamu yang belum pernah dikatakan
kepada Rasul-rasul sebelum kamu.
Shura 42:15 - berkata: “Saya percaya pada apa
sahaja Kitab Allah yang telah diturunkan ...
Hendaklah tidak ada hujah di antara kita.

Adakah mesej Hz. Muhammad sejajar sepenuhnya
dengan mesej Yesus dan penyabda (nabi) yang lain?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Yesaya 8:20 - jika mereka tidak berkata-kata
menurut perkataan ini, itu adalah kerana tidak
ada cahaya di dalamnya.
1 Korintus 14:32-33 - 32. Dan roh para nabi
tunduk kepada para nabi. 33. Sebab Allah bukanlah
penulis kekeliruan tetapi damai.
1 Yohanes 5:20 - Dan kita tahu bahawa Anak Allah
datang… Yesus Kristus. Ini adalah Tuhan yang benar…
------------------------------------------------Shu'ara 26:192-197 - 192. Dan sesungguhnya ini
adalah wahyu dari Tuhan semesta alam ... 196. Dan
ada dalam Kitab-kitab orang-orang dahulu. 197.
Bukankah itu tanda bagi mereka bahawa para doktor
Anak-anak Israel tahu?
Fussilet 41:43 - Wahai Nabi, tiada apa yang
dikatakan kepada kamu yang belum pernah dikatakan
kepada Rasul-rasul sebelum kamu.
Shura 42:15 - berkata: “Saya percaya pada apa
sahaja Kitab Allah yang telah diturunkan ...
Hendaklah tidak ada hujah di antara kita.

Adakah Tuhan memberikan kuasa ghaib kepada Hz.
Muhammad untuk melakukan mukjizat ketara seperti
Yesus dan para penyabda (nabi) lain sebagai
pengesahan bahawa dia telah diutus oleh Tuhan?
Bible
Al-Quran
Tidak / Tidak
Yohanes 5:36 - karya-karya yang saya lakukan,
memberi kesaksian tentang saya bahwa Bapa telah
mengutus saya.
Yohanes 14:11 - percayalah untuk kerja-kerja yang sangat.
------------------------------------------------En'am 6:37-38 - 37. Mereka berkata, “Mengapa tidak
diturunkan kepadanya ayat dari Tuhannya?” Katakanlah:
“Sesungguhnya Allah dapat menurunkan suatu tanda…
Kami telah mengabaikan apa-apa dalam Kitab…
Yunus 10:20 - Mereka berkata, “Mengapa tidak ada
tanda yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya?”
Yang tidak kelihatan hanyalah milik Allah.
Kemudian berjaga dan tunggu; Saya juga akan
menunggu dengan anda.
Nota: Terdapat 157 mukjizat tercatat yang
dialkukan oleh Yesus dan para nabi lain dalam
Bible, tetapi tidak ada yang serupa dengan
catatan ini untuk Hz. Muhammad di dalam Al-Quran.

Adakah Tuhan memberikan kuasa ghaib kepada Hz.
Muhammad untuk melakukan mukjizat ketara seperti
Yesus dan para penyabda (nabi) lain sebagai
pengesahan bahawa dia telah diutus oleh Tuhan?
Bible
Al-Quran
Tidak / Tidak
Yohanes 5:36 - karya-karya yang saya lakukan,
memberi kesaksian tentang saya bahwa Bapa telah
mengutus saya.
Yohanes 14:11 - percayalah untuk kerja-kerja yang sangat.
------------------------------------------------En'am 6:37-38 - 37. Mereka berkata, “Mengapa tidak
diturunkan kepadanya ayat dari Tuhannya?” Katakanlah:
“Sesungguhnya Allah dapat menurunkan suatu tanda…
Kami telah mengabaikan apa-apa dalam Kitab…
Yunus 10:20 - Mereka berkata, “Mengapa tidak ada
tanda yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya?”
Yang tidak kelihatan hanyalah milik Allah.
Kemudian berjaga dan tunggu; Saya juga akan
menunggu dengan anda.
Nota: Terdapat 157 mukjizat tercatat yang
dialkukan oleh Yesus dan para nabi lain dalam
Bible, tetapi tidak ada yang serupa dengan
catatan ini untuk Hz. Muhammad di dalam Al-Quran.
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Adakah Hz. Muhammad mempunyai kurniaan penyabda
(nabi) untuk berupaya “meramal” atau “bernubuat”
tentang masa depan seperti Yesus dan nabi lain?
Bible
Al-Quran
Tidak / Tidak
Ulangan 18:22 - apabila seorang nabi berkata dalam
nama Tuhan, jika perkara itu tidak mengikutinya, atau
tidak ... nabi telah berfirman dengan sedemikian;
engkau tidak akan takut kepadanya.
1 Samuel 9:9 - Sebelumnya di Israel, ketika
seorang lelaki pergi bertanya kepada Tuhan, dia
berkata, “Mari, dan marilah kita pergi kepada
pelihat; kerana dia yang sekarang disebut seorang
nabi dahulu disebut pelihat.
Yesaya 41:22 - Biarkan mereka membawanya, dan
tunjukkan kepada kami apa yang akan terjadi ... atau
menyatakan kepada kami perkara yang akan datang.
------------------------------------------------En'am 6:50 - Katakanlah: Wahai Muhammad, aku tidak
mengatakan kepadamu, bahawa aku mempunyai harta
Allah, dan aku tidak mengetahui apa yang ghaib.
Ahkaf 46:9 - Saya tidak tahu apa yang akan menimpa
kamu esok atau apa yang akan menimpa saya. Saya hanya
mengikut apa yang diturunkan kepada saya.

Adakah Hz. Muhammad mempunyai kurniaan penyabda
(nabi) untuk berupaya “meramal” atau “bernubuat”
tentang masa depan seperti Yesus dan nabi lain?
Bible
Al-Quran
Tidak / Tidak
Ulangan 18:22 - apabila seorang nabi berkata dalam
nama Tuhan, jika perkara itu tidak mengikutinya, atau
tidak ... nabi telah berfirman dengan sedemikian;
engkau tidak akan takut kepadanya.
1 Samuel 9:9 - Sebelumnya di Israel, ketika
seorang lelaki pergi bertanya kepada Tuhan, dia
berkata, “Mari, dan marilah kita pergi kepada
pelihat; kerana dia yang sekarang disebut seorang
nabi dahulu disebut pelihat.
Yesaya 41:22 - Biarkan mereka membawanya, dan
tunjukkan kepada kami apa yang akan terjadi ... atau
menyatakan kepada kami perkara yang akan datang.
------------------------------------------------En'am 6:50 - Katakanlah: Wahai Muhammad, aku tidak
mengatakan kepadamu, bahawa aku mempunyai harta
Allah, dan aku tidak mengetahui apa yang ghaib.
Ahkaf 46:9 - Saya tidak tahu apa yang akan menimpa
kamu esok atau apa yang akan menimpa saya. Saya hanya
mengikut apa yang diturunkan kepada saya.

Adakah Tuhan Abraham akan berkenan apabila Hz.
Muhammad mencium Hajar Aswad di Kaabah atau
berkenan akan perbuatan dia menyanjung dewa-dewa
pagan Arab yang lain?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Keluaran 20:3-5 - 3. Anda tidak akan mempunyai
tuhan - tuhan yang lain sebelum ... 5. jangan
tunduk diri ...
1 Raja-raja 19:18 Tetapi - aku telah
meninggalkan tujuh ribu orang di Israel, semua
lutut yang tidak pernah sujud kepada Ba-al, dan
setiap mulut yang tidak menciumnya.
2 Korintus 6:16 - Dan apakah persetujuan rumah
bait Allah dengan berhala? ...
------------------------------------------------Bakara 2:158 - Sesungguhnya, as-Safa dan al-Marwah
adalah antara simbol Allah. Jadi sesiapa yang membuat
Haji ke Rumah atau melakukan umrah - tidak ada
salahnya untuk berjalan di antara mereka.
Nejm 53:18-20 - 19. Adakah anda berfikir tentang
Al-Lat dan al-Uzza. 20. Dan Manat, yang ketiga,
yang lain?
Nota: Hadis: Bukhari 2:667, 673-680 & An’am 6:103-109.

Adakah Tuhan Abraham akan berkenan apabila Hz.
Muhammad mencium Hajar Aswad di Kaabah atau
berkenan akan perbuatan dia menyanjung dewa-dewa
pagan Arab yang lain?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Keluaran 20:3-5 - 3. Anda tidak akan mempunyai
tuhan - tuhan yang lain sebelum ... 5. jangan
tunduk diri ...
1 Raja-raja 19:18 Tetapi - aku telah
meninggalkan tujuh ribu orang di Israel, semua
lutut yang tidak pernah sujud kepada Ba-al, dan
setiap mulut yang tidak menciumnya.
2 Korintus 6:16 - Dan apakah persetujuan rumah
bait Allah dengan berhala? ...
------------------------------------------------Bakara 2:158 - Sesungguhnya, as-Safa dan al-Marwah
adalah antara simbol Allah. Jadi sesiapa yang membuat
Haji ke Rumah atau melakukan umrah - tidak ada
salahnya untuk berjalan di antara mereka.
Nejm 53:18-20 - 19. Adakah anda berfikir tentang
Al-Lat dan al-Uzza. 20. Dan Manat, yang ketiga,
yang lain?
Nota: Hadis: Bukhari 2:667, 673-680 & An’am 6:103-109.
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Adakah Hz. Muhammad mempunyai kurniaan penyabda
(nabi) untuk berupaya “meramal” atau “bernubuat”
tentang masa depan seperti Yesus dan nabi lain?
Bible
Al-Quran
Tidak / Tidak
Ulangan 18:22 - apabila seorang nabi berkata dalam
nama Tuhan, jika perkara itu tidak mengikutinya, atau
tidak ... nabi telah berfirman dengan sedemikian;
engkau tidak akan takut kepadanya.
1 Samuel 9:9 - Sebelumnya di Israel, ketika
seorang lelaki pergi bertanya kepada Tuhan, dia
berkata, “Mari, dan marilah kita pergi kepada
pelihat; kerana dia yang sekarang disebut seorang
nabi dahulu disebut pelihat.
Yesaya 41:22 - Biarkan mereka membawanya, dan
tunjukkan kepada kami apa yang akan terjadi ... atau
menyatakan kepada kami perkara yang akan datang.
------------------------------------------------En'am 6:50 - Katakanlah: Wahai Muhammad, aku tidak
mengatakan kepadamu, bahawa aku mempunyai harta
Allah, dan aku tidak mengetahui apa yang ghaib.
Ahkaf 46:9 - Saya tidak tahu apa yang akan menimpa
kamu esok atau apa yang akan menimpa saya. Saya hanya
mengikut apa yang diturunkan kepada saya.

Adakah Hz. Muhammad mempunyai kurniaan penyabda
(nabi) untuk berupaya “meramal” atau “bernubuat”
tentang masa depan seperti Yesus dan nabi lain?
Bible
Al-Quran
Tidak / Tidak
Ulangan 18:22 - apabila seorang nabi berkata dalam
nama Tuhan, jika perkara itu tidak mengikutinya, atau
tidak ... nabi telah berfirman dengan sedemikian;
engkau tidak akan takut kepadanya.
1 Samuel 9:9 - Sebelumnya di Israel, ketika
seorang lelaki pergi bertanya kepada Tuhan, dia
berkata, “Mari, dan marilah kita pergi kepada
pelihat; kerana dia yang sekarang disebut seorang
nabi dahulu disebut pelihat.
Yesaya 41:22 - Biarkan mereka membawanya, dan
tunjukkan kepada kami apa yang akan terjadi ... atau
menyatakan kepada kami perkara yang akan datang.
------------------------------------------------En'am 6:50 - Katakanlah: Wahai Muhammad, aku tidak
mengatakan kepadamu, bahawa aku mempunyai harta
Allah, dan aku tidak mengetahui apa yang ghaib.
Ahkaf 46:9 - Saya tidak tahu apa yang akan menimpa
kamu esok atau apa yang akan menimpa saya. Saya hanya
mengikut apa yang diturunkan kepada saya.

Adakah Tuhan Abraham akan berkenan apabila Hz.
Muhammad mencium Hajar Aswad di Kaabah atau
berkenan akan perbuatan dia menyanjung dewa-dewa
pagan Arab yang lain?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Keluaran 20:3-5 - 3. Anda tidak akan mempunyai
tuhan - tuhan yang lain sebelum ... 5. jangan
tunduk diri ...
1 Raja-raja 19:18 Tetapi - aku telah
meninggalkan tujuh ribu orang di Israel, semua
lutut yang tidak pernah sujud kepada Ba-al, dan
setiap mulut yang tidak menciumnya.
2 Korintus 6:16 - Dan apakah persetujuan rumah
bait Allah dengan berhala? ...
------------------------------------------------Bakara 2:158 - Sesungguhnya, as-Safa dan al-Marwah
adalah antara simbol Allah. Jadi sesiapa yang membuat
Haji ke Rumah atau melakukan umrah - tidak ada
salahnya untuk berjalan di antara mereka.
Nejm 53:18-20 - 19. Adakah anda berfikir tentang
Al-Lat dan al-Uzza. 20. Dan Manat, yang ketiga,
yang lain?
Nota: Hadis: Bukhari 2:667, 673-680 & An’am 6:103-109.

Adakah Tuhan Abraham akan berkenan apabila Hz.
Muhammad mencium Hajar Aswad di Kaabah atau
berkenan akan perbuatan dia menyanjung dewa-dewa
pagan Arab yang lain?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Keluaran 20:3-5 - 3. Anda tidak akan mempunyai
tuhan - tuhan yang lain sebelum ... 5. jangan
tunduk diri ...
1 Raja-raja 19:18 Tetapi - aku telah
meninggalkan tujuh ribu orang di Israel, semua
lutut yang tidak pernah sujud kepada Ba-al, dan
setiap mulut yang tidak menciumnya.
2 Korintus 6:16 - Dan apakah persetujuan rumah
bait Allah dengan berhala? ...
------------------------------------------------Bakara 2:158 - Sesungguhnya, as-Safa dan al-Marwah
adalah antara simbol Allah. Jadi sesiapa yang membuat
Haji ke Rumah atau melakukan umrah - tidak ada
salahnya untuk berjalan di antara mereka.
Nejm 53:18-20 - 19. Adakah anda berfikir tentang
Al-Lat dan al-Uzza. 20. Dan Manat, yang ketiga,
yang lain?
Nota: Hadis: Bukhari 2:667, 673-680 & An’am 6:103-109.
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Adakah Hz. Muhammad dianggap sebagai seorang
manusia biasa yang perlu bertaubat dan memohon
ampun atas dosa-dosanya?
Bible
Al-Quran
Ya / Ya
Pengkhotbah 7:20 - Sebab tidak ada seorang yang adil
di bumi, yang berbuat baik dan tidak berbuat dosa.
Matius 3:2 & 8 - 2 Bertobatlah kamu: kerana
kerajaan syurga sudah dekat. 8 Bawa buah-buahan
sesuai untuk pertobatan.
Matius 9:12-13 – Jesus… Aku datang bukan untuk
memanggil, tetapi dosa soleh n ers kepada pertobatan.
1 John 1:8 - Saya katakan bahawa kita tidak
mempunyai dosa, kita menipu diri sendiri, dan
kebenaran tidak ada dalam diri kita ...
------------------------------------------------Nisa 4:106 - Dan mintalah ampun kepada Allah.
Yusuf 12:53 - Saya tidak pernah menyalahkan diri
saya sendiri, jiwa manusia pasti terdedah kepada
kejahatan…
Muhammad 47:19 - minta ampun atas kesalahan kamu.
Nota: Hz. Muhammad tidak ada kepastian tentang
penyelamatannya sendiri: Bd. Ahqaf 46: 9; Hadis:
Bukhari Jil. 5 no. 266 & 234- 236.

Adakah Hz. Muhammad dianggap sebagai seorang
manusia biasa yang perlu bertaubat dan memohon
ampun atas dosa-dosanya?
Bible
Al-Quran
Ya / Ya
Pengkhotbah 7:20 - Sebab tidak ada seorang yang adil
di bumi, yang berbuat baik dan tidak berbuat dosa.
Matius 3:2 & 8 - 2 Bertobatlah kamu: kerana
kerajaan syurga sudah dekat. 8 Bawa buah-buahan
sesuai untuk pertobatan.
Matius 9:12-13 – Jesus… Aku datang bukan untuk
memanggil, tetapi dosa soleh n ers kepada pertobatan.
1 John 1:8 - Saya katakan bahawa kita tidak
mempunyai dosa, kita menipu diri sendiri, dan
kebenaran tidak ada dalam diri kita ...
------------------------------------------------Nisa 4:106 - Dan mintalah ampun kepada Allah.
Yusuf 12:53 - Saya tidak pernah menyalahkan diri
saya sendiri, jiwa manusia pasti terdedah kepada
kejahatan…
Muhammad 47:19 - minta ampun atas kesalahan kamu.
Nota: Hz. Muhammad tidak ada kepastian tentang
penyelamatannya sendiri: Bd. Ahqaf 46: 9; Hadis:
Bukhari Jil. 5 no. 266 & 234- 236.

Adakah Hz. Muhammad dianggap sebagai penyabda
(nabi) yang terakhir dan teragung?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Revelation 1:1, 8 & 17 - 1. Wahyu Yesus Kristus
... 8. Aku adalah Alfa dan Omega, permulaan dan
pengakhiran, demikianlah firman TUHAN, yang ada
dan yang adalah, dan siapa yang akan datang, Yang
Maha Kuasa. 17. Jangan takut; kerana saya adalah
yang pertama dan yang terakhir.
Wahyu 22:13, 16 & 20 - 13. Saya adalah Alpha dan
Omega, permulaan dan akhir, yang pertama dan yang
terakhir ... 16. Saya ... bintang terang dan pagi
... 20. Sesungguhnya saya datang cepat. Walaupun
demikian, datanglah, Tuhan Yesus.
------------------------------------------------Ahzab 33:40 - Muhammad bukanlah bapa seorang pun
di kalangan kamu, tetapi dia adalah utusan Allah
dan Meterai Nabi ; dan Allah Maha Mengetahui
segala sesuatu.
Fatih 48:28 - Dia lah yang telah mengutus RasulNya dengan petunjuk dan agama kebenaran, agar Dia
dapat menguasai seluruh agama. Dan cukuplah Allah
menjadi saksi.
Nota: Yesus dijangka akan kembali. Hz. Muhammad tidak.
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di kalangan kamu, tetapi dia adalah utusan Allah
dan Meterai Nabi ; dan Allah Maha Mengetahui
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Adakah Hz. Muhammad dianggap sebagai seorang
manusia biasa yang perlu bertaubat dan memohon
ampun atas dosa-dosanya?
Bible
Al-Quran
Ya / Ya
Pengkhotbah 7:20 - Sebab tidak ada seorang yang adil
di bumi, yang berbuat baik dan tidak berbuat dosa.
Matius 3:2 & 8 - 2 Bertobatlah kamu: kerana
kerajaan syurga sudah dekat. 8 Bawa buah-buahan
sesuai untuk pertobatan.
Matius 9:12-13 – Jesus… Aku datang bukan untuk
memanggil, tetapi dosa soleh n ers kepada pertobatan.
1 John 1:8 - Saya katakan bahawa kita tidak
mempunyai dosa, kita menipu diri sendiri, dan
kebenaran tidak ada dalam diri kita ...
------------------------------------------------Nisa 4:106 - Dan mintalah ampun kepada Allah.
Yusuf 12:53 - Saya tidak pernah menyalahkan diri
saya sendiri, jiwa manusia pasti terdedah kepada
kejahatan…
Muhammad 47:19 - minta ampun atas kesalahan kamu.
Nota: Hz. Muhammad tidak ada kepastian tentang
penyelamatannya sendiri: Bd. Ahqaf 46: 9; Hadis:
Bukhari Jil. 5 no. 266 & 234- 236.
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kerajaan syurga sudah dekat. 8 Bawa buah-buahan
sesuai untuk pertobatan.
Matius 9:12-13 – Jesus… Aku datang bukan untuk
memanggil, tetapi dosa soleh n ers kepada pertobatan.
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Manusia dan Dosa

Manusia dan Dosa

Apabila Adam dan Hawa berbuat dosa, adakah hal ini
mengakibatkan pemisahan asas antara Tuhan dengan
manusia, yang menyebabkan manusia perlu diselamatkan
dari penghakiman Tuhan terhadap dosa?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Kejadian 2:16-17 - 16. Dan Tuhan Allah
memerintahkan orang itu, mengatakan, Dari setiap
pohon di taman kamu boleh makan; 17. Tetapi dari
pokok pengetahuan tentang yang baik dan yang
jahat, janganlah kamu memakannya; kerana pada
hari yang kamu makan itu kamu pasti mati.
Roma 5:12-19 - 12. Oleh sebab itu, oleh karena
satu orang dosa masuk ke dalam dunia, dan mati
oleh dosa, dan kematian itu disampaikan kepada
semua manusia, karena semua orang telah berdosa.
------------------------------------------------Bakara 2:35-38 - 35. Kami berkata: “Wahai Adam!
... tidak pernah mendekati pokok ini, atau kamu
berdua menjadi pelanggar. 37. Kemudian Adam
menerima kata-kata dari Tuhannya, dan Tuhannya
menyesalinya. Dia adalah Pengampun.

Apabila Adam dan Hawa berbuat dosa, adakah hal ini
mengakibatkan pemisahan asas antara Tuhan dengan
manusia, yang menyebabkan manusia perlu diselamatkan
dari penghakiman Tuhan terhadap dosa?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
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menerima kata-kata dari Tuhannya, dan Tuhannya
menyesalinya. Dia adalah Pengampun.

Adakah terdapatnya ayat-ayat yang mengatakan
manusia dilahirkan dengan “sifat dosa”? (Dosa
Asal)
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Yesaya 64:6 - Tetapi kita semua adalah suatu
perkara yang najis, dan segala kebenaran kita
adalah kain yang kotor; dan kita semua pudar
sebagai daun, dan kesalahan kita, seperti angin,
telah membawa kita pergi.
Yeremia 13:23 - Bolehkah orang Ethiopia mengubah
kulitnya, atau macan tutulnya? Maka hendaklah
kamu juga berbuat baik, yang terbiasa melakukan
kejahatan.
Yeremia 17:9 - Hati adalah tipu daya atas segala
sesuatu, dan sangat jahat; siapa yang boleh tahu?
Roma 3:23 - Kerana semua telah berdosa, dan
berkurang dari kemuliaan Allah.
------------------------------------------------Taha 20:122 - Maka Tuhannya memilih dia: Dia
menyesalinya, dan memberi petunjuk kepadanya.
Tin 95:4 - Sesungguhnya Kami telah menciptakan
manusia dalam acuan yang paling mulia.
Nota: Islam menafikan doktrin “dosa asal”.
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kejahatan.
Yeremia 17:9 - Hati adalah tipu daya atas segala
sesuatu, dan sangat jahat; siapa yang boleh tahu?
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berkurang dari kemuliaan Allah.
------------------------------------------------Taha 20:122 - Maka Tuhannya memilih dia: Dia
menyesalinya, dan memberi petunjuk kepadanya.
Tin 95:4 - Sesungguhnya Kami telah menciptakan
manusia dalam acuan yang paling mulia.
Nota: Islam menafikan doktrin “dosa asal”.
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... tidak pernah mendekati pokok ini, atau kamu
berdua menjadi pelanggar. 37. Kemudian Adam
menerima kata-kata dari Tuhannya, dan Tuhannya
menyesalinya. Dia adalah Pengampun.
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------------------------------------------------Taha 20:122 - Maka Tuhannya memilih dia: Dia
menyesalinya, dan memberi petunjuk kepadanya.
Tin 95:4 - Sesungguhnya Kami telah menciptakan
manusia dalam acuan yang paling mulia.
Nota: Islam menafikan doktrin “dosa asal”.
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Adakah semua manusia termasuk penyabda (nabi)
telah berbuat dosa? (kecuali Yesus)
Bible
Al-Quran
Ya / Ya
1 Raja-raja 8:46 - Jika mereka berdosa terhadapmu
(kerana tidak ada orang yang tidak berdosa).
Mazmur 130:3 - Jika Engkau, ya TUHAN, patutkah menimbulkan
kejahatan, ya Tuhan, siapakah yang akan berdiri?
Amsal 20:9 - Siapakah yang dapat berkata, saya telah
membersihkan hati saya, saya suci dari dosa saya?
Ecclesiastes 7:20 - Sebab tidak ada seorang yang
adil di bumi, yang berbuat baik dan tidak berbuat
dosa.
Roma 3:10 - Tidak ada yang benar, tidak, tidak.
1 John 1:8 - Jika kita mengatakan bahawa kita
tidak mempunyai dosa, kita menipu diri kita
sendiri, dan kebenaran tidak ada dalam diri kita.
------------------------------------------------Yusuf 12:53 - Saya tidak pernah menyalahkan diri
saya sendiri, jiwa manusia pasti terdedah kepada
kejahatan.
İbrahim 14:34 - Tentunya manusia adalah pelaku
yang salah ...
Nahl 16:61 - Jika Allah menghukum orang-orang
yang melakukan kejahatan mereka, Dia tidak akan
meninggalkan makhluk hidup di bumi.
Shu'ara 26:82 - Dan siapakah yang saya berharap,
akan mengampuni dosa saya pada hari kiamat.
Muhammad 47:19 - Mohon maafkan kesalahanmu.

Adakah semua manusia termasuk penyabda (nabi)
telah berbuat dosa? (kecuali Yesus)
Bible
Al-Quran
Ya / Ya
1 Raja-raja 8:46 - Jika mereka berdosa terhadapmu
(kerana tidak ada orang yang tidak berdosa).
Mazmur 130:3 - Jika Engkau, ya TUHAN, patutkah menimbulkan
kejahatan, ya Tuhan, siapakah yang akan berdiri?
Amsal 20:9 - Siapakah yang dapat berkata, saya telah
membersihkan hati saya, saya suci dari dosa saya?
Ecclesiastes 7:20 - Sebab tidak ada seorang yang
adil di bumi, yang berbuat baik dan tidak berbuat
dosa.
Roma 3:10 - Tidak ada yang benar, tidak, tidak.
1 John 1:8 - Jika kita mengatakan bahawa kita
tidak mempunyai dosa, kita menipu diri kita
sendiri, dan kebenaran tidak ada dalam diri kita.
------------------------------------------------Yusuf 12:53 - Saya tidak pernah menyalahkan diri
saya sendiri, jiwa manusia pasti terdedah kepada
kejahatan.
İbrahim 14:34 - Tentunya manusia adalah pelaku
yang salah ...
Nahl 16:61 - Jika Allah menghukum orang-orang
yang melakukan kejahatan mereka, Dia tidak akan
meninggalkan makhluk hidup di bumi.
Shu'ara 26:82 - Dan siapakah yang saya berharap,
akan mengampuni dosa saya pada hari kiamat.
Muhammad 47:19 - Mohon maafkan kesalahanmu.

Adakah Maria, ibu Yesus, dianggap mempunyai apaapa anugerah ketuhanan dan patutkah dia mendapat
penghormatan sebagai Ibu Tuhan?
Bible
Al-Quran
Tidak / Tidak
Yesaya 42:8 - Saya adalah Tuhan: itulah nama
saya; dan kemuliaan saya tidak akan memberi
kepada yang lain ...
Yohanes 2:3-5 - 3. Apabila mereka tidak mempunyai
anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, “Mereka
tidak mempunyai anggur.” 4. Yesus bersabda kepada
perempuan itu, “Perempuan, apa yang telah
kuperbuat denganmu?” Jam tambang belum datang. 5.
Nya berkata ibu ... Apa sahaja yang dia berkata
kepada anda, melakukannya.
------------------------------------------------İsra 17: 23 Tuhanmu telah menetapkan bahwa kamu
tidak menyembah selain Dia.
Zariyat 51:56
- Saya mencipta jin dan manusia
hanya supaya mereka boleh menyembah saya.
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------------------------------------------------Yusuf 12:53 - Saya tidak pernah menyalahkan diri
saya sendiri, jiwa manusia pasti terdedah kepada
kejahatan.
İbrahim 14:34 - Tentunya manusia adalah pelaku
yang salah ...
Nahl 16:61 - Jika Allah menghukum orang-orang
yang melakukan kejahatan mereka, Dia tidak akan
meninggalkan makhluk hidup di bumi.
Shu'ara 26:82 - Dan siapakah yang saya berharap,
akan mengampuni dosa saya pada hari kiamat.
Muhammad 47:19 - Mohon maafkan kesalahanmu.

Adakah Maria, ibu Yesus, dianggap mempunyai apaapa anugerah ketuhanan dan patutkah dia mendapat
penghormatan sebagai Ibu Tuhan?
Bible
Al-Quran
Tidak / Tidak
Yesaya 42:8 - Saya adalah Tuhan: itulah nama
saya; dan kemuliaan saya tidak akan memberi
kepada yang lain ...
Yohanes 2:3-5 - 3. Apabila mereka tidak mempunyai
anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, “Mereka
tidak mempunyai anggur.” 4. Yesus bersabda kepada
perempuan itu, “Perempuan, apa yang telah
kuperbuat denganmu?” Jam tambang belum datang. 5.
Nya berkata ibu ... Apa sahaja yang dia berkata
kepada anda, melakukannya.
------------------------------------------------İsra 17: 23 Tuhanmu telah menetapkan bahwa kamu
tidak menyembah selain Dia.
Zariyat 51:56
- Saya mencipta jin dan manusia
hanya supaya mereka boleh menyembah saya.

Adakah Maria, ibu Yesus, dianggap mempunyai apaapa anugerah ketuhanan dan patutkah dia mendapat
penghormatan sebagai Ibu Tuhan?
Bible
Al-Quran
Tidak / Tidak
Yesaya 42:8 - Saya adalah Tuhan: itulah nama
saya; dan kemuliaan saya tidak akan memberi
kepada yang lain ...
Yohanes 2:3-5 - 3. Apabila mereka tidak mempunyai
anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, “Mereka
tidak mempunyai anggur.” 4. Yesus bersabda kepada
perempuan itu, “Perempuan, apa yang telah
kuperbuat denganmu?” Jam tambang belum datang. 5.
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kepada anda, melakukannya.
------------------------------------------------İsra 17: 23 Tuhanmu telah menetapkan bahwa kamu
tidak menyembah selain Dia.
Zariyat 51:56
- Saya mencipta jin dan manusia
hanya supaya mereka boleh menyembah saya.
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Adakah dosa seseorang memisahkannya daripada
Tuhan yang Kudus, dan sebagai akibat semula jadi
difahamkan bahawa pendosa dikutuk untuk pergi ke
Neraka?
Bible
Al-Quran
Ya / Ya
Yehezkiel 18:4 & 20 - 4. jiwa yang berdosa, ia
akan mati. 18. Jiwa yang berdosa, ia akan mati.
Lukas 12:5 - Takutlah dia yang, setelah dia
dibunuh, mempunyai kuasa untuk dibuang ke dalam
neraka; ya ... takut dia.
Wahyu 20:13-15 - 13. Dan mereka dihakimi setiap
orang sesuai dengan pekerjaan mereka. 14. Dan maut
dan habis dibuang ke dalam lautan api ... 15. Dan
barangsiapa yang tidak dijumpai tertulis dalam kitab
kehidupan dilemparkan ke dalam lautan api.
------------------------------------------------A 'raf 7:41 - Mereka akan menjadi tempat tidur
Neraka, dan di atas mereka penutup (neraka).
Demikianlah kita membalas orang-orang yang zalim.
Yunus 10:27 - Adapun orang-orang yang mempunyai
perbuatan jahat ... Mereka adalah pemilik Api,
tinggal di dalamnya selama-lamanya.

Adakah dosa seseorang memisahkannya daripada
Tuhan yang Kudus, dan sebagai akibat semula jadi
difahamkan bahawa pendosa dikutuk untuk pergi ke
Neraka?
Bible
Al-Quran
Ya / Ya
Yehezkiel 18:4 & 20 - 4. jiwa yang berdosa, ia
akan mati. 18. Jiwa yang berdosa, ia akan mati.
Lukas 12:5 - Takutlah dia yang, setelah dia
dibunuh, mempunyai kuasa untuk dibuang ke dalam
neraka; ya ... takut dia.
Wahyu 20:13-15 - 13. Dan mereka dihakimi setiap
orang sesuai dengan pekerjaan mereka. 14. Dan maut
dan habis dibuang ke dalam lautan api ... 15. Dan
barangsiapa yang tidak dijumpai tertulis dalam kitab
kehidupan dilemparkan ke dalam lautan api.
------------------------------------------------A 'raf 7:41 - Mereka akan menjadi tempat tidur
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Yunus 10:27 - Adapun orang-orang yang mempunyai
perbuatan jahat ... Mereka adalah pemilik Api,
tinggal di dalamnya selama-lamanya.

Adakah Tuhan yang Kudus memandang serius terhadap
dosa-dosa yang kecil?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Matius 5:19 - Oleh itu, sesiapa yang akan
memecahkan salah satu perintah yang paling kecil
ini, dan akan mengajar orang demikian, ia akan
disebut paling sedikit di dalam kerajaan surga.
Matius 12:36 - setiap perkataan yang sia-sia yang
dikatakan oleh manusia, mereka akan
memaklumkannya pada hari penghakiman.
1 Korintus 5:6 - Tidakkah kamu tahu bahawa ragi
sedikit melimpah seluruh benjolan?
James 2:10 - menyinggung perasaan di satu titik
... bersalah semua.
------------------------------------------------Ahzab 33:5 - Dan tidak ada dosa bagi kamu dalam
kesilapan yang kamu buat secara tidak sengaja
tetapi apa yang kamu hatimu akan menjadi dosa
bagi kamu.
Nejm 53:31-32 - Mereka yang menghindari dosa-dosa
besar dan kekejian, dan hanya melakukan kesalahan
kecil, bagi mereka Tuhanmu adalah rahmat yang
besar ... Oleh itu, janganlah kamu membenarkan
diri kamu sendiri.

Adakah Tuhan yang Kudus memandang serius terhadap
dosa-dosa yang kecil?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Matius 5:19 - Oleh itu, sesiapa yang akan
memecahkan salah satu perintah yang paling kecil
ini, dan akan mengajar orang demikian, ia akan
disebut paling sedikit di dalam kerajaan surga.
Matius 12:36 - setiap perkataan yang sia-sia yang
dikatakan oleh manusia, mereka akan
memaklumkannya pada hari penghakiman.
1 Korintus 5:6 - Tidakkah kamu tahu bahawa ragi
sedikit melimpah seluruh benjolan?
James 2:10 - menyinggung perasaan di satu titik
... bersalah semua.
------------------------------------------------Ahzab 33:5 - Dan tidak ada dosa bagi kamu dalam
kesilapan yang kamu buat secara tidak sengaja
tetapi apa yang kamu hatimu akan menjadi dosa
bagi kamu.
Nejm 53:31-32 - Mereka yang menghindari dosa-dosa
besar dan kekejian, dan hanya melakukan kesalahan
kecil, bagi mereka Tuhanmu adalah rahmat yang
besar ... Oleh itu, janganlah kamu membenarkan
diri kamu sendiri.
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dosa-dosa yang kecil?
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Al-Quran
Ya / Tidak
Matius 5:19 - Oleh itu, sesiapa yang akan
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ini, dan akan mengajar orang demikian, ia akan
disebut paling sedikit di dalam kerajaan surga.
Matius 12:36 - setiap perkataan yang sia-sia yang
dikatakan oleh manusia, mereka akan
memaklumkannya pada hari penghakiman.
1 Korintus 5:6 - Tidakkah kamu tahu bahawa ragi
sedikit melimpah seluruh benjolan?
James 2:10 - menyinggung perasaan di satu titik
... bersalah semua.
------------------------------------------------Ahzab 33:5 - Dan tidak ada dosa bagi kamu dalam
kesilapan yang kamu buat secara tidak sengaja
tetapi apa yang kamu hatimu akan menjadi dosa
bagi kamu.
Nejm 53:31-32 - Mereka yang menghindari dosa-dosa
besar dan kekejian, dan hanya melakukan kesalahan
kecil, bagi mereka Tuhanmu adalah rahmat yang
besar ... Oleh itu, janganlah kamu membenarkan
diri kamu sendiri.

Adakah Tuhan yang Kudus memandang serius terhadap
dosa-dosa yang kecil?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Matius 5:19 - Oleh itu, sesiapa yang akan
memecahkan salah satu perintah yang paling kecil
ini, dan akan mengajar orang demikian, ia akan
disebut paling sedikit di dalam kerajaan surga.
Matius 12:36 - setiap perkataan yang sia-sia yang
dikatakan oleh manusia, mereka akan
memaklumkannya pada hari penghakiman.
1 Korintus 5:6 - Tidakkah kamu tahu bahawa ragi
sedikit melimpah seluruh benjolan?
James 2:10 - menyinggung perasaan di satu titik
... bersalah semua.
------------------------------------------------Ahzab 33:5 - Dan tidak ada dosa bagi kamu dalam
kesilapan yang kamu buat secara tidak sengaja
tetapi apa yang kamu hatimu akan menjadi dosa
bagi kamu.
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diri kamu sendiri.
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Adakah hukuman memotong tangan seorang pencuri
dipandang sebagai hukuman yang wajar?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Exo 22:1-4 - 1. Jika seseorang mencuri seekor lembu,
atau seekor domba, membunuhnya, atau menjualnya, ia
akan memulihkan lima ekor lembu, dan empat ekor domba
untuk kambing… Jika pencurian itu pasti didapati di
tangannya… dia akan memulihkan…
Amsal 6:30-31 - 30. Orang tidak menghina pencuri,
jika dia mencuri untuk memuaskan jiwanya ketika
dia lapar; 31. Tetapi jika dia berada , dia akan
memulihkannya
Lukas 6:35-36 - 35. Tetapi cintai musuh-musuhmu,
dan berbuat baik, dan pinjaman, jangan berharap
lagi; dan ganjaran kamu akan menjadi besar ...
36. Oleh sebab itu, hendaklah kalian
berbelaskasihan, karena Bapamu juga mengasihani.
------------------------------------------------Maide 5:38 - Adapun pencuri, baik laki-laki maupun
perempuan, memotong tangan mereka. Itulah pahala
perbuatan mereka sendiri, dan hukuman dari Allah.

Adakah hukuman memotong tangan seorang pencuri
dipandang sebagai hukuman yang wajar?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Exo 22:1-4 - 1. Jika seseorang mencuri seekor lembu,
atau seekor domba, membunuhnya, atau menjualnya, ia
akan memulihkan lima ekor lembu, dan empat ekor domba
untuk kambing… Jika pencurian itu pasti didapati di
tangannya… dia akan memulihkan…
Amsal 6:30-31 - 30. Orang tidak menghina pencuri,
jika dia mencuri untuk memuaskan jiwanya ketika
dia lapar; 31. Tetapi jika dia berada , dia akan
memulihkannya
Lukas 6:35-36 - 35. Tetapi cintai musuh-musuhmu,
dan berbuat baik, dan pinjaman, jangan berharap
lagi; dan ganjaran kamu akan menjadi besar ...
36. Oleh sebab itu, hendaklah kalian
berbelaskasihan, karena Bapamu juga mengasihani.
------------------------------------------------Maide 5:38 - Adapun pencuri, baik laki-laki maupun
perempuan, memotong tangan mereka. Itulah pahala
perbuatan mereka sendiri, dan hukuman dari Allah.

Adakah boleh diterima sekiranya seseorang
percayawan kadang-kadang berbohong atau menipu
orang lain untuk melindungi diri sendiri?
(Taqiyya atau Kitman)
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Amsal 6:16-17 - 16. Enam perkara ini membenci
Tuhan… yang menjijikkan kepadanya… 17. lidah
berbohong…
Zephaniah 3:13 - Sisa-sisa Israel tidak akan
melakukan kejahatan, dan tidak bercakap bohong,
dan lidah yang menipu tidak dapat ditemukan di
dalam mulut mereka.
Efesus 4:25 - Oleh sebab itu, buanglah ...
Wahyu 21:8 & 27 - 8. Tetapi… semua pendusta, akan
mempunyai bahagian mereka di dalam tasik yang
terbakar dengan api dan belerang… 27. Tidak akan
masuk ke dalam… dia yang… berbohong ...
------------------------------------------------Bakara 2:225 - Allah tidak akan memanggil kamu
untuk menjelaskan apa yang tidak disengajakan
dalam sumpah kamu.
Tahrim 66:2 - Allah telah menghalalkan bagimu
(umat Islam) dari sumpah kamu ...
Nota: Taqiyya = mengatakan sesuatu yang tidak benar.
Kitman = Berbohong dengan tidak mengatakan sesuatu.

Adakah boleh diterima sekiranya seseorang
percayawan kadang-kadang berbohong atau menipu
orang lain untuk melindungi diri sendiri?
(Taqiyya atau Kitman)
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Amsal 6:16-17 - 16. Enam perkara ini membenci
Tuhan… yang menjijikkan kepadanya… 17. lidah
berbohong…
Zephaniah 3:13 - Sisa-sisa Israel tidak akan
melakukan kejahatan, dan tidak bercakap bohong,
dan lidah yang menipu tidak dapat ditemukan di
dalam mulut mereka.
Efesus 4:25 - Oleh sebab itu, buanglah ...
Wahyu 21:8 & 27 - 8. Tetapi… semua pendusta, akan
mempunyai bahagian mereka di dalam tasik yang
terbakar dengan api dan belerang… 27. Tidak akan
masuk ke dalam… dia yang… berbohong ...
------------------------------------------------Bakara 2:225 - Allah tidak akan memanggil kamu
untuk menjelaskan apa yang tidak disengajakan
dalam sumpah kamu.
Tahrim 66:2 - Allah telah menghalalkan bagimu
(umat Islam) dari sumpah kamu ...
Nota: Taqiyya = mengatakan sesuatu yang tidak benar.
Kitman = Berbohong dengan tidak mengatakan sesuatu.
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Adakah hukuman memotong tangan seorang pencuri
dipandang sebagai hukuman yang wajar?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Exo 22:1-4 - 1. Jika seseorang mencuri seekor lembu,
atau seekor domba, membunuhnya, atau menjualnya, ia
akan memulihkan lima ekor lembu, dan empat ekor domba
untuk kambing… Jika pencurian itu pasti didapati di
tangannya… dia akan memulihkan…
Amsal 6:30-31 - 30. Orang tidak menghina pencuri,
jika dia mencuri untuk memuaskan jiwanya ketika
dia lapar; 31. Tetapi jika dia berada , dia akan
memulihkannya
Lukas 6:35-36 - 35. Tetapi cintai musuh-musuhmu,
dan berbuat baik, dan pinjaman, jangan berharap
lagi; dan ganjaran kamu akan menjadi besar ...
36. Oleh sebab itu, hendaklah kalian
berbelaskasihan, karena Bapamu juga mengasihani.
------------------------------------------------Maide 5:38 - Adapun pencuri, baik laki-laki maupun
perempuan, memotong tangan mereka. Itulah pahala
perbuatan mereka sendiri, dan hukuman dari Allah.

Adakah hukuman memotong tangan seorang pencuri
dipandang sebagai hukuman yang wajar?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Exo 22:1-4 - 1. Jika seseorang mencuri seekor lembu,
atau seekor domba, membunuhnya, atau menjualnya, ia
akan memulihkan lima ekor lembu, dan empat ekor domba
untuk kambing… Jika pencurian itu pasti didapati di
tangannya… dia akan memulihkan…
Amsal 6:30-31 - 30. Orang tidak menghina pencuri,
jika dia mencuri untuk memuaskan jiwanya ketika
dia lapar; 31. Tetapi jika dia berada , dia akan
memulihkannya
Lukas 6:35-36 - 35. Tetapi cintai musuh-musuhmu,
dan berbuat baik, dan pinjaman, jangan berharap
lagi; dan ganjaran kamu akan menjadi besar ...
36. Oleh sebab itu, hendaklah kalian
berbelaskasihan, karena Bapamu juga mengasihani.
------------------------------------------------Maide 5:38 - Adapun pencuri, baik laki-laki maupun
perempuan, memotong tangan mereka. Itulah pahala
perbuatan mereka sendiri, dan hukuman dari Allah.

Adakah boleh diterima sekiranya seseorang
percayawan kadang-kadang berbohong atau menipu
orang lain untuk melindungi diri sendiri?
(Taqiyya atau Kitman)
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Amsal 6:16-17 - 16. Enam perkara ini membenci
Tuhan… yang menjijikkan kepadanya… 17. lidah
berbohong…
Zephaniah 3:13 - Sisa-sisa Israel tidak akan
melakukan kejahatan, dan tidak bercakap bohong,
dan lidah yang menipu tidak dapat ditemukan di
dalam mulut mereka.
Efesus 4:25 - Oleh sebab itu, buanglah ...
Wahyu 21:8 & 27 - 8. Tetapi… semua pendusta, akan
mempunyai bahagian mereka di dalam tasik yang
terbakar dengan api dan belerang… 27. Tidak akan
masuk ke dalam… dia yang… berbohong ...
------------------------------------------------Bakara 2:225 - Allah tidak akan memanggil kamu
untuk menjelaskan apa yang tidak disengajakan
dalam sumpah kamu.
Tahrim 66:2 - Allah telah menghalalkan bagimu
(umat Islam) dari sumpah kamu ...
Nota: Taqiyya = mengatakan sesuatu yang tidak benar.
Kitman = Berbohong dengan tidak mengatakan sesuatu.

Adakah boleh diterima sekiranya seseorang
percayawan kadang-kadang berbohong atau menipu
orang lain untuk melindungi diri sendiri?
(Taqiyya atau Kitman)
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Amsal 6:16-17 - 16. Enam perkara ini membenci
Tuhan… yang menjijikkan kepadanya… 17. lidah
berbohong…
Zephaniah 3:13 - Sisa-sisa Israel tidak akan
melakukan kejahatan, dan tidak bercakap bohong,
dan lidah yang menipu tidak dapat ditemukan di
dalam mulut mereka.
Efesus 4:25 - Oleh sebab itu, buanglah ...
Wahyu 21:8 & 27 - 8. Tetapi… semua pendusta, akan
mempunyai bahagian mereka di dalam tasik yang
terbakar dengan api dan belerang… 27. Tidak akan
masuk ke dalam… dia yang… berbohong ...
------------------------------------------------Bakara 2:225 - Allah tidak akan memanggil kamu
untuk menjelaskan apa yang tidak disengajakan
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Adakah homoseksual dianggap sebagai dosa yang
dilarang dan dikutuk?
Bible
Al-Quran
Ya / Ya
Imamat 18:22 - Jangan berbohong dengan manusia
seperti perempuan: itu adalah kekejian.
Leviticus 20:13 - Jika seorang laki-laki juga
berbaring dengan manusia, sebagaimana ia
berbohong dengan seorang wanita, keduanya
melakukan kejahatan: mereka pasti akan dihukum
mati; darah mereka ada pada mereka.
Roma 1:26-27 - 26 . Allah menyerahkan mereka
kepada kejahatan-kejahatan ... lelaki dengan
lelaki bekerja dengan yang tidak senonoh 27. mereka
yang melakukan hal-hal demikian layak mati…
------------------------------------------------A'raf 7:80-81 - 80. Dan Lot! (Ingatlah) ketika ia
berkata kepada kaumnya: “Adakah kamu melakukan
kejahatan seperti tidak ada makhluk yang pernah
kamu lakukan sebelum kamu? 81. Kamu datang dengan
hawa nafsu manusia bukannya perempuan, kamu
adalah orang yang melampaui batas. “
Neml 27:54-55 - 54. “ Adakah kamu akan melakukan
kekejian dengan sengaja? 55. Mesti anda
mengamalkan nafsu dengan lelaki bukan perempuan?

Adakah homoseksual dianggap sebagai dosa yang
dilarang dan dikutuk?
Bible
Al-Quran
Ya / Ya
Imamat 18:22 - Jangan berbohong dengan manusia
seperti perempuan: itu adalah kekejian.
Leviticus 20:13 - Jika seorang laki-laki juga
berbaring dengan manusia, sebagaimana ia
berbohong dengan seorang wanita, keduanya
melakukan kejahatan: mereka pasti akan dihukum
mati; darah mereka ada pada mereka.
Roma 1:26-27 - 26 . Allah menyerahkan mereka
kepada kejahatan-kejahatan ... lelaki dengan
lelaki bekerja dengan yang tidak senonoh 27. mereka
yang melakukan hal-hal demikian layak mati…
------------------------------------------------A'raf 7:80-81 - 80. Dan Lot! (Ingatlah) ketika ia
berkata kepada kaumnya: “Adakah kamu melakukan
kejahatan seperti tidak ada makhluk yang pernah
kamu lakukan sebelum kamu? 81. Kamu datang dengan
hawa nafsu manusia bukannya perempuan, kamu
adalah orang yang melampaui batas. “
Neml 27:54-55 - 54. “ Adakah kamu akan melakukan
kekejian dengan sengaja? 55. Mesti anda
mengamalkan nafsu dengan lelaki bukan perempuan?

Adakah pengguguran bayi dan pembunuhan dianggap
sebagai dosa yang dilarang dan dikutuk?
Bible
Al-Quran
Ya / Ya
Kejadian 9:6-7 - 6. Siapa yang menumpahkan darah
manusia, oleh manusia darahnya akan ditumpahkan;
kerana dalam imej Tuhan menjadikan dia manusia.
7. Dan kamu, hendaklah kamu berbuah, dan
bertambah banyak ...
Keluaran 20:13 - Jangan membunuh.
Keluaran 21:12 - Siapa yang menewaskan seorang
lelaki, sehingga ia mati, pastilah dihukum mati.
Amsal 6:16-17 - 16. Enam perkara ini membenci
Tuhan; ya tujuh adalah satu kekejian kepadanya…
17. tangan yang menumpahkan darah yang tidak berdosa…
---------------------------------------------Maide 5:32 - barangsiapa yang membunuh manusia selain
dari pembunuhan atau korupsi di bumi, ia akan seolaholah dia telah membunuh semua manusia…
İsra 17:31 - Jangan membunuh keturunanmu kerana
ketakutan. Itulah Kami yang menyediakan bagi
mereka dan bagi kamu. Sesungguhnya pembunuhan
mereka adalah dosa besar.

Adakah pengguguran bayi dan pembunuhan dianggap
sebagai dosa yang dilarang dan dikutuk?
Bible
Al-Quran
Ya / Ya
Kejadian 9:6-7 - 6. Siapa yang menumpahkan darah
manusia, oleh manusia darahnya akan ditumpahkan;
kerana dalam imej Tuhan menjadikan dia manusia.
7. Dan kamu, hendaklah kamu berbuah, dan
bertambah banyak ...
Keluaran 20:13 - Jangan membunuh.
Keluaran 21:12 - Siapa yang menewaskan seorang
lelaki, sehingga ia mati, pastilah dihukum mati.
Amsal 6:16-17 - 16. Enam perkara ini membenci
Tuhan; ya tujuh adalah satu kekejian kepadanya…
17. tangan yang menumpahkan darah yang tidak berdosa…
---------------------------------------------Maide 5:32 - barangsiapa yang membunuh manusia selain
dari pembunuhan atau korupsi di bumi, ia akan seolaholah dia telah membunuh semua manusia…
İsra 17:31 - Jangan membunuh keturunanmu kerana
ketakutan. Itulah Kami yang menyediakan bagi
mereka dan bagi kamu. Sesungguhnya pembunuhan
mereka adalah dosa besar.

107.

Adakah homoseksual dianggap sebagai dosa yang
dilarang dan dikutuk?
Bible
Al-Quran
Ya / Ya
Imamat 18:22 - Jangan berbohong dengan manusia
seperti perempuan: itu adalah kekejian.
Leviticus 20:13 - Jika seorang laki-laki juga
berbaring dengan manusia, sebagaimana ia
berbohong dengan seorang wanita, keduanya
melakukan kejahatan: mereka pasti akan dihukum
mati; darah mereka ada pada mereka.
Roma 1:26-27 - 26 . Allah menyerahkan mereka
kepada kejahatan-kejahatan ... lelaki dengan
lelaki bekerja dengan yang tidak senonoh 27. mereka
yang melakukan hal-hal demikian layak mati…
------------------------------------------------A'raf 7:80-81 - 80. Dan Lot! (Ingatlah) ketika ia
berkata kepada kaumnya: “Adakah kamu melakukan
kejahatan seperti tidak ada makhluk yang pernah
kamu lakukan sebelum kamu? 81. Kamu datang dengan
hawa nafsu manusia bukannya perempuan, kamu
adalah orang yang melampaui batas. “
Neml 27:54-55 - 54. “ Adakah kamu akan melakukan
kekejian dengan sengaja? 55. Mesti anda
mengamalkan nafsu dengan lelaki bukan perempuan?

108.

Adakah pengguguran bayi dan pembunuhan dianggap
sebagai dosa yang dilarang dan dikutuk?
Bible
Al-Quran
Ya / Ya
Kejadian 9:6-7 - 6. Siapa yang menumpahkan darah
manusia, oleh manusia darahnya akan ditumpahkan;
kerana dalam imej Tuhan menjadikan dia manusia.
7. Dan kamu, hendaklah kamu berbuah, dan
bertambah banyak ...
Keluaran 20:13 - Jangan membunuh.
Keluaran 21:12 - Siapa yang menewaskan seorang
lelaki, sehingga ia mati, pastilah dihukum mati.
Amsal 6:16-17 - 16. Enam perkara ini membenci
Tuhan; ya tujuh adalah satu kekejian kepadanya…
17. tangan yang menumpahkan darah yang tidak berdosa…
---------------------------------------------Maide 5:32 - barangsiapa yang membunuh manusia selain
dari pembunuhan atau korupsi di bumi, ia akan seolaholah dia telah membunuh semua manusia…
İsra 17:31 - Jangan membunuh keturunanmu kerana
ketakutan. Itulah Kami yang menyediakan bagi
mereka dan bagi kamu. Sesungguhnya pembunuhan
mereka adalah dosa besar.

108.

Adakah homoseksual dianggap sebagai dosa yang
dilarang dan dikutuk?
Bible
Al-Quran
Ya / Ya
Imamat 18:22 - Jangan berbohong dengan manusia
seperti perempuan: itu adalah kekejian.
Leviticus 20:13 - Jika seorang laki-laki juga
berbaring dengan manusia, sebagaimana ia
berbohong dengan seorang wanita, keduanya
melakukan kejahatan: mereka pasti akan dihukum
mati; darah mereka ada pada mereka.
Roma 1:26-27 - 26 . Allah menyerahkan mereka
kepada kejahatan-kejahatan ... lelaki dengan
lelaki bekerja dengan yang tidak senonoh 27. mereka
yang melakukan hal-hal demikian layak mati…
------------------------------------------------A'raf 7:80-81 - 80. Dan Lot! (Ingatlah) ketika ia
berkata kepada kaumnya: “Adakah kamu melakukan
kejahatan seperti tidak ada makhluk yang pernah
kamu lakukan sebelum kamu? 81. Kamu datang dengan
hawa nafsu manusia bukannya perempuan, kamu
adalah orang yang melampaui batas. “
Neml 27:54-55 - 54. “ Adakah kamu akan melakukan
kekejian dengan sengaja? 55. Mesti anda
mengamalkan nafsu dengan lelaki bukan perempuan?
Adakah pengguguran bayi dan pembunuhan dianggap
sebagai dosa yang dilarang dan dikutuk?
Bible
Al-Quran
Ya / Ya
Kejadian 9:6-7 - 6. Siapa yang menumpahkan darah
manusia, oleh manusia darahnya akan ditumpahkan;
kerana dalam imej Tuhan menjadikan dia manusia.
7. Dan kamu, hendaklah kamu berbuah, dan
bertambah banyak ...
Keluaran 20:13 - Jangan membunuh.
Keluaran 21:12 - Siapa yang menewaskan seorang
lelaki, sehingga ia mati, pastilah dihukum mati.
Amsal 6:16-17 - 16. Enam perkara ini membenci
Tuhan; ya tujuh adalah satu kekejian kepadanya…
17. tangan yang menumpahkan darah yang tidak berdosa…
---------------------------------------------Maide 5:32 - barangsiapa yang membunuh manusia selain
dari pembunuhan atau korupsi di bumi, ia akan seolaholah dia telah membunuh semua manusia…
İsra 17:31 - Jangan membunuh keturunanmu kerana
ketakutan. Itulah Kami yang menyediakan bagi
mereka dan bagi kamu. Sesungguhnya pembunuhan
mereka adalah dosa besar.

108.

107.

108.

109.

109.

Bolehkah hukuman untuk dosa dimansuhkan dengan
melakukan “kerja yang baik”? (Sevap)
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Roma 3:28 - Oleh itu, kita menyimpulkan bahawa
manusia dibenarkan oleh iman selain dari
perbuatan hukum.
Galatia 3:11 - Tetapi tidak ada manusia yang
dibenarkan oleh hukum di hadapan Allah, itu
jelas; Sebab, Yang adil akan hidup dengan iman.
Titus 3:5-6 - Bukan dengan kerja kebenaran yang
telah kita lakukan, tetapi menurut rahmat- Nya…
Yakobus 2:10 - Sebab barangsiapa yang menjaga
seluruh hukum, tetapi melampaui batas dalam satu
hal, ia bersalah atas segala sesuatu.
------------------------------------------------Hud 11:114 - Sesungguhnya perbuatan-perbuatan
baik itu akan membatalkan yang jahat.
Sahih 29:7 - orang-orang yang beriman dan beramal soleh,
Kami akan melepaskan dari mereka kejahatan mereka…
NEJM 53:32 - Mereka yang menghindari dosa-dosa
besar dan kekejian, dan hanya melakukan kesalahan
kecil, bagi mereka Tuhanmu adalah rahmat yang besar.

Bolehkah hukuman untuk dosa dimansuhkan dengan
melakukan “kerja yang baik”? (Sevap)
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Roma 3:28 - Oleh itu, kita menyimpulkan bahawa
manusia dibenarkan oleh iman selain dari
perbuatan hukum.
Galatia 3:11 - Tetapi tidak ada manusia yang
dibenarkan oleh hukum di hadapan Allah, itu
jelas; Sebab, Yang adil akan hidup dengan iman.
Titus 3:5-6 - Bukan dengan kerja kebenaran yang
telah kita lakukan, tetapi menurut rahmat- Nya…
Yakobus 2:10 - Sebab barangsiapa yang menjaga
seluruh hukum, tetapi melampaui batas dalam satu
hal, ia bersalah atas segala sesuatu.
------------------------------------------------Hud 11:114 - Sesungguhnya perbuatan-perbuatan
baik itu akan membatalkan yang jahat.
Sahih 29:7 - orang-orang yang beriman dan beramal soleh,
Kami akan melepaskan dari mereka kejahatan mereka…
NEJM 53:32 - Mereka yang menghindari dosa-dosa
besar dan kekejian, dan hanya melakukan kesalahan
kecil, bagi mereka Tuhanmu adalah rahmat yang besar.

Adakah seseorang dilahirkan sebagai “Kristian”
atau “Muslim”?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
John 1:12-13 - 12. untuk menjadi anak-anak Allah,
bahkan kepada mereka yang percaya pada namanya; 13.
Siapakah yang dilahirkan, bukan darah, atau kehendak
daging, ataupun kehendak manusia, melainkan Allah.
Yohanes 3:5 - Yesus ... Kecuali seorang lelaki
dilahirkan dari air dan Roh, ia tidak dapat masuk
ke dalam Kerajaan Allah.
1 Petrus 1:23 - Dilahirkan semula, bukan dari
benih yang dapat rosak, tetapi dari yang tidak
dapat binasa, melalui Firman Allah, yang hidup
dan kekal selama-lamanya.
------------------------------------------------Kâfirûn 109:1-6 - 1. Katakanlah: “Wahai orangorang kafir”: 6. Kepada kamu adalah agama kamu,
dan bagi saya juga.
Nota: Menurut Bible, seseorang tidak dilahirkan
sebagai orang Kristian; hanya orang yang “dilahirkan
semula” oleh Roh Tuhan akan mewarisi Kingdom Tuhan.
Dalam Islam seseorang yang dilahirkan daripada
seorang bapa Muslim secara automatik dianggap sebagai
seorang Muslim sejak lahir.

Adakah seseorang dilahirkan sebagai “Kristian”
atau “Muslim”?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
John 1:12-13 - 12. untuk menjadi anak-anak Allah,
bahkan kepada mereka yang percaya pada namanya; 13.
Siapakah yang dilahirkan, bukan darah, atau kehendak
daging, ataupun kehendak manusia, melainkan Allah.
Yohanes 3:5 - Yesus ... Kecuali seorang lelaki
dilahirkan dari air dan Roh, ia tidak dapat masuk
ke dalam Kerajaan Allah.
1 Petrus 1:23 - Dilahirkan semula, bukan dari
benih yang dapat rosak, tetapi dari yang tidak
dapat binasa, melalui Firman Allah, yang hidup
dan kekal selama-lamanya.
------------------------------------------------Kâfirûn 109:1-6 - 1. Katakanlah: “Wahai orangorang kafir”: 6. Kepada kamu adalah agama kamu,
dan bagi saya juga.
Nota: Menurut Bible, seseorang tidak dilahirkan
sebagai orang Kristian; hanya orang yang “dilahirkan
semula” oleh Roh Tuhan akan mewarisi Kingdom Tuhan.
Dalam Islam seseorang yang dilahirkan daripada
seorang bapa Muslim secara automatik dianggap sebagai
seorang Muslim sejak lahir.

Penyelamatan
110.

109.

Penyelamatan
110.

109.

Bolehkah hukuman untuk dosa dimansuhkan dengan
melakukan “kerja yang baik”? (Sevap)
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Roma 3:28 - Oleh itu, kita menyimpulkan bahawa
manusia dibenarkan oleh iman selain dari
perbuatan hukum.
Galatia 3:11 - Tetapi tidak ada manusia yang
dibenarkan oleh hukum di hadapan Allah, itu
jelas; Sebab, Yang adil akan hidup dengan iman.
Titus 3:5-6 - Bukan dengan kerja kebenaran yang
telah kita lakukan, tetapi menurut rahmat- Nya…
Yakobus 2:10 - Sebab barangsiapa yang menjaga
seluruh hukum, tetapi melampaui batas dalam satu
hal, ia bersalah atas segala sesuatu.
------------------------------------------------Hud 11:114 - Sesungguhnya perbuatan-perbuatan
baik itu akan membatalkan yang jahat.
Sahih 29:7 - orang-orang yang beriman dan beramal soleh,
Kami akan melepaskan dari mereka kejahatan mereka…
NEJM 53:32 - Mereka yang menghindari dosa-dosa
besar dan kekejian, dan hanya melakukan kesalahan
kecil, bagi mereka Tuhanmu adalah rahmat yang besar.

Bolehkah hukuman untuk dosa dimansuhkan dengan
melakukan “kerja yang baik”? (Sevap)
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Roma 3:28 - Oleh itu, kita menyimpulkan bahawa
manusia dibenarkan oleh iman selain dari
perbuatan hukum.
Galatia 3:11 - Tetapi tidak ada manusia yang
dibenarkan oleh hukum di hadapan Allah, itu
jelas; Sebab, Yang adil akan hidup dengan iman.
Titus 3:5-6 - Bukan dengan kerja kebenaran yang
telah kita lakukan, tetapi menurut rahmat- Nya…
Yakobus 2:10 - Sebab barangsiapa yang menjaga
seluruh hukum, tetapi melampaui batas dalam satu
hal, ia bersalah atas segala sesuatu.
------------------------------------------------Hud 11:114 - Sesungguhnya perbuatan-perbuatan
baik itu akan membatalkan yang jahat.
Sahih 29:7 - orang-orang yang beriman dan beramal soleh,
Kami akan melepaskan dari mereka kejahatan mereka…
NEJM 53:32 - Mereka yang menghindari dosa-dosa
besar dan kekejian, dan hanya melakukan kesalahan
kecil, bagi mereka Tuhanmu adalah rahmat yang besar.

Adakah seseorang dilahirkan sebagai “Kristian”
atau “Muslim”?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
John 1:12-13 - 12. untuk menjadi anak-anak Allah,
bahkan kepada mereka yang percaya pada namanya; 13.
Siapakah yang dilahirkan, bukan darah, atau kehendak
daging, ataupun kehendak manusia, melainkan Allah.
Yohanes 3:5 - Yesus ... Kecuali seorang lelaki
dilahirkan dari air dan Roh, ia tidak dapat masuk
ke dalam Kerajaan Allah.
1 Petrus 1:23 - Dilahirkan semula, bukan dari
benih yang dapat rosak, tetapi dari yang tidak
dapat binasa, melalui Firman Allah, yang hidup
dan kekal selama-lamanya.
------------------------------------------------Kâfirûn 109:1-6 - 1. Katakanlah: “Wahai orangorang kafir”: 6. Kepada kamu adalah agama kamu,
dan bagi saya juga.
Nota: Menurut Bible, seseorang tidak dilahirkan
sebagai orang Kristian; hanya orang yang “dilahirkan
semula” oleh Roh Tuhan akan mewarisi Kingdom Tuhan.
Dalam Islam seseorang yang dilahirkan daripada
seorang bapa Muslim secara automatik dianggap sebagai
seorang Muslim sejak lahir.

Adakah seseorang dilahirkan sebagai “Kristian”
atau “Muslim”?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
John 1:12-13 - 12. untuk menjadi anak-anak Allah,
bahkan kepada mereka yang percaya pada namanya; 13.
Siapakah yang dilahirkan, bukan darah, atau kehendak
daging, ataupun kehendak manusia, melainkan Allah.
Yohanes 3:5 - Yesus ... Kecuali seorang lelaki
dilahirkan dari air dan Roh, ia tidak dapat masuk
ke dalam Kerajaan Allah.
1 Petrus 1:23 - Dilahirkan semula, bukan dari
benih yang dapat rosak, tetapi dari yang tidak
dapat binasa, melalui Firman Allah, yang hidup
dan kekal selama-lamanya.
------------------------------------------------Kâfirûn 109:1-6 - 1. Katakanlah: “Wahai orangorang kafir”: 6. Kepada kamu adalah agama kamu,
dan bagi saya juga.
Nota: Menurut Bible, seseorang tidak dilahirkan
sebagai orang Kristian; hanya orang yang “dilahirkan
semula” oleh Roh Tuhan akan mewarisi Kingdom Tuhan.
Dalam Islam seseorang yang dilahirkan daripada
seorang bapa Muslim secara automatik dianggap sebagai
seorang Muslim sejak lahir.

Penyelamatan
110.

Penyelamatan
110.

111.

111.

Adakah penyelamatan seseorang bergantung pada
kerja baik mereka? (Ameller)
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Roma 4:2 - Sebab jika Abraham dibenarkan oleh
perbuatan-perbuatannya, ia mempunyai sesuatu
untuk dimuliakan, tetapi bukan di hadapan Allah.
Efesus 2:8-9 - 8. Karena itu, dengan rahmat kamu
diselamatkan oleh iman; dan bukan dari diri kamu
sendiri, itulah karunia Tuhan - 9. Bukannya
kerja, supaya tidak ada orang yang bermegah.
Titus 3:4-5 - 4. Bukan dengan perbuatan-perbuatan
yang benar yang telah kita lakukan, tetapi
menurut rahmat-Nya, Dia menyelamatkan kita,
dengan mencuci kembali, dan memperbaharui Roh
Kudus, 5. menumpahkan kita dengan melimpah
melalui Yesus Kristus, Juruselamat kita.
------------------------------------------------Hud 11:114 - Sesungguhnya perbuatan-perbuatan
baik akan membatalkan yang jahat.
Sahih 29:7 - Dan bagi orang-orang yang beriman
dan beramal soleh, Kami akan melepaskan dari
mereka kejahatan mereka dan akan membalas mereka
dengan sebaik-baiknya.

Adakah penyelamatan seseorang bergantung pada
kerja baik mereka? (Ameller)
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Roma 4:2 - Sebab jika Abraham dibenarkan oleh
perbuatan-perbuatannya, ia mempunyai sesuatu
untuk dimuliakan, tetapi bukan di hadapan Allah.
Efesus 2:8-9 - 8. Karena itu, dengan rahmat kamu
diselamatkan oleh iman; dan bukan dari diri kamu
sendiri, itulah karunia Tuhan - 9. Bukannya
kerja, supaya tidak ada orang yang bermegah.
Titus 3:4-5 - 4. Bukan dengan perbuatan-perbuatan
yang benar yang telah kita lakukan, tetapi
menurut rahmat-Nya, Dia menyelamatkan kita,
dengan mencuci kembali, dan memperbaharui Roh
Kudus, 5. menumpahkan kita dengan melimpah
melalui Yesus Kristus, Juruselamat kita.
------------------------------------------------Hud 11:114 - Sesungguhnya perbuatan-perbuatan
baik akan membatalkan yang jahat.
Sahih 29:7 - Dan bagi orang-orang yang beriman
dan beramal soleh, Kami akan melepaskan dari
mereka kejahatan mereka dan akan membalas mereka
dengan sebaik-baiknya.

Adakah penyediaan penyelamatan Tuhan daripada
hukuman dosa selalu bergantung pada penebusan
korban darah? (Kefaret)
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Leviticus 17:11 - Sebab kehidupan daging ada
dalam darah; dan Aku telah memberikannya kepadamu
di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi
jiwamu; kerana itu darah yang membuat penebusan
untuk jiwa.
Ibrani 9:12 & 22 - 12 . Dengan darahnya sendiri
dia ... memperoleh penebusan kekal untuk kita ...
22. Dan hampir semua benda adalah dengan hukum
yang dibersihkan dengan darah, dan tanpa
penumpahan darah tidak ada pengampunan.
------------------------------------------------Bakara 2:48 - Dan peliharalah diri kamu pada hari
yang tidak ada yang dapat menolong orang lain,
dan tidak ada syafaat atau tebusan, atau apa-apa
pampasan yang akan diterima daripadanya.
Hajj 22:37 - (Perhatikanlah bahawa) daging dan
darah mereka tidak akan sampai kepada Allah.
Tetapi itu adalah ketakwaanmu (dan penghormatan)
yang sampai kepada-Nya.

Adakah penyediaan penyelamatan Tuhan daripada
hukuman dosa selalu bergantung pada penebusan
korban darah? (Kefaret)
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Leviticus 17:11 - Sebab kehidupan daging ada
dalam darah; dan Aku telah memberikannya kepadamu
di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi
jiwamu; kerana itu darah yang membuat penebusan
untuk jiwa.
Ibrani 9:12 & 22 - 12 . Dengan darahnya sendiri
dia ... memperoleh penebusan kekal untuk kita ...
22. Dan hampir semua benda adalah dengan hukum
yang dibersihkan dengan darah, dan tanpa
penumpahan darah tidak ada pengampunan.
------------------------------------------------Bakara 2:48 - Dan peliharalah diri kamu pada hari
yang tidak ada yang dapat menolong orang lain,
dan tidak ada syafaat atau tebusan, atau apa-apa
pampasan yang akan diterima daripadanya.
Hajj 22:37 - (Perhatikanlah bahawa) daging dan
darah mereka tidak akan sampai kepada Allah.
Tetapi itu adalah ketakwaanmu (dan penghormatan)
yang sampai kepada-Nya.

112.

111.

112.

111.

Adakah penyelamatan seseorang bergantung pada
kerja baik mereka? (Ameller)
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Roma 4:2 - Sebab jika Abraham dibenarkan oleh
perbuatan-perbuatannya, ia mempunyai sesuatu
untuk dimuliakan, tetapi bukan di hadapan Allah.
Efesus 2:8-9 - 8. Karena itu, dengan rahmat kamu
diselamatkan oleh iman; dan bukan dari diri kamu
sendiri, itulah karunia Tuhan - 9. Bukannya
kerja, supaya tidak ada orang yang bermegah.
Titus 3:4-5 - 4. Bukan dengan perbuatan-perbuatan
yang benar yang telah kita lakukan, tetapi
menurut rahmat-Nya, Dia menyelamatkan kita,
dengan mencuci kembali, dan memperbaharui Roh
Kudus, 5. menumpahkan kita dengan melimpah
melalui Yesus Kristus, Juruselamat kita.
------------------------------------------------Hud 11:114 - Sesungguhnya perbuatan-perbuatan
baik akan membatalkan yang jahat.
Sahih 29:7 - Dan bagi orang-orang yang beriman
dan beramal soleh, Kami akan melepaskan dari
mereka kejahatan mereka dan akan membalas mereka
dengan sebaik-baiknya.

Adakah penyelamatan seseorang bergantung pada
kerja baik mereka? (Ameller)
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Roma 4:2 - Sebab jika Abraham dibenarkan oleh
perbuatan-perbuatannya, ia mempunyai sesuatu
untuk dimuliakan, tetapi bukan di hadapan Allah.
Efesus 2:8-9 - 8. Karena itu, dengan rahmat kamu
diselamatkan oleh iman; dan bukan dari diri kamu
sendiri, itulah karunia Tuhan - 9. Bukannya
kerja, supaya tidak ada orang yang bermegah.
Titus 3:4-5 - 4. Bukan dengan perbuatan-perbuatan
yang benar yang telah kita lakukan, tetapi
menurut rahmat-Nya, Dia menyelamatkan kita,
dengan mencuci kembali, dan memperbaharui Roh
Kudus, 5. menumpahkan kita dengan melimpah
melalui Yesus Kristus, Juruselamat kita.
------------------------------------------------Hud 11:114 - Sesungguhnya perbuatan-perbuatan
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Adakah penyediaan penyelamatan Tuhan daripada
hukuman dosa selalu bergantung pada penebusan
korban darah? (Kefaret)
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Leviticus 17:11 - Sebab kehidupan daging ada
dalam darah; dan Aku telah memberikannya kepadamu
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untuk jiwa.
Ibrani 9:12 & 22 - 12 . Dengan darahnya sendiri
dia ... memperoleh penebusan kekal untuk kita ...
22. Dan hampir semua benda adalah dengan hukum
yang dibersihkan dengan darah, dan tanpa
penumpahan darah tidak ada pengampunan.
------------------------------------------------Bakara 2:48 - Dan peliharalah diri kamu pada hari
yang tidak ada yang dapat menolong orang lain,
dan tidak ada syafaat atau tebusan, atau apa-apa
pampasan yang akan diterima daripadanya.
Hajj 22:37 - (Perhatikanlah bahawa) daging dan
darah mereka tidak akan sampai kepada Allah.
Tetapi itu adalah ketakwaanmu (dan penghormatan)
yang sampai kepada-Nya.
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Bolehkah penyediaan penyelamatan Tuhan hanya dapat
diterima melalui kurnia menerusi kepercayaan dalam
penebusan korban Anak Domba Tuhan? (Yesus Kristus)
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Yohanes 1:29 - Yohanes berkata, Lihatlah Anak
Domba Allah, yang menghapus dosa dunia.
Roma 3:24-28 - 24. Sebagai dibenarkan secara
bebas oleh kasih karunia-Nya melalui penebusan
yang ada dalam Kristus Yesus, 25. Yang Tuhan
telah ditetapkan untuk menjadi propitia tion
melalui iman dalam darah-Nya ... 28 Oleh itu,
kita menyimpulkan bahawa seorang lelaki
dibenarkan oleh iman selain dari perbuatan hukum.
Efesus 1:7 - kita mempunyai penebusan melalui darahnya,
pengampunan dosa, menurut kekayaan rahmatNya.
Efesus 2:8 - oleh kasih karunia kamu diselamatkan
melalui iman ...
------ -----------------------------------------En'am 6:164 - Setiap jiwa hanya memperoleh
pendapatan sendiri, dan tidak ada beban yang
dikenakan.
İsra 17:15 - Tiada jiwa yang dapat menanggung
beban orang lain.
Nejm 53:38 - tidak ada yang dapat menanggung
beban orang lain.
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Untuk membolehkan seseorang memperoleh hayat
abadi, adakah dia perlu terlebih dahulu mendengar
dan memahami Injil Yesus Kristus dan percaya
bahawa Tuhan telah mengutus Dia menjadi Mesias,
Penyelamat dunia?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Roma 10:9-10 & 17 - 9. jika engkau mengaku dengan
mulutmu Tuhan Yesus, dan engkau percaya dalam
hatimu bahwa Allah membangkitkan dia dari antara
orang mati, engkau akan diselamatkan. 10. Sebab
dengan hati orang percaya kepada kebenaran; dan
dengan pengakuan mulut dibuat untuk keselamatan.
17. Oleh itu, iman datang dari pendengaran, dan
pendengaran oleh firman Allah.
------------------------------------------------Bakara 2:119-120 - 119. Kami telah mengutus kamu
(wahai Muhammad) dengan kebenaran, dan sebagai
pembawa berita gembira dan peringatan ... 120.
Orang-orang Yahudi atau orang-orang Yahudi tidak
akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti
iman mereka. Katakanlah, “petunjuk Allah adalah
petunjuk (yang memberi petunjuk)”.
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İsra 17:15 - Tiada jiwa yang dapat menanggung
beban orang lain.
Nejm 53:38 - tidak ada yang dapat menanggung
beban orang lain.

Bolehkah penyediaan penyelamatan Tuhan hanya dapat
diterima melalui kurnia menerusi kepercayaan dalam
penebusan korban Anak Domba Tuhan? (Yesus Kristus)
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Yohanes 1:29 - Yohanes berkata, Lihatlah Anak
Domba Allah, yang menghapus dosa dunia.
Roma 3:24-28 - 24. Sebagai dibenarkan secara
bebas oleh kasih karunia-Nya melalui penebusan
yang ada dalam Kristus Yesus, 25. Yang Tuhan
telah ditetapkan untuk menjadi propitia tion
melalui iman dalam darah-Nya ... 28 Oleh itu,
kita menyimpulkan bahawa seorang lelaki
dibenarkan oleh iman selain dari perbuatan hukum.
Efesus 1:7 - kita mempunyai penebusan melalui darahnya,
pengampunan dosa, menurut kekayaan rahmatNya.
Efesus 2:8 - oleh kasih karunia kamu diselamatkan
melalui iman ...
------ -----------------------------------------En'am 6:164 - Setiap jiwa hanya memperoleh
pendapatan sendiri, dan tidak ada beban yang
dikenakan.
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Adakah diterima bahawa kepercayaan kepada Yesus
Kristus sebagai Penyelamat dan Tuan ialah satusatunya cara bagi dosa seseorang untuk diampunkan
dan memperoleh hayat abadi?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
John 11:25 - Yesus ... saya adalah kebangkitan,
dan kehidupan; Dia yang percaya kepada- Ku,
walaupun dia telah mati, tetapi ia akan hidup.
Dan barangsiapa yang hidup dan yang percaya
kepada-Ku, tidak akan mati.
John 14:6 - Yesus berkata, Saya adalah jalan,
kebenaran, dan kehidupan; Tiada seorangpun yang
datang kepada Bapa, melainkan aku.
John 17:3 - Dan inilah hidup yang kekal, sehingga
mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang
benar, dan Yesus Kristus, yang telah Engkau utus.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:19-20 - 19. Agama yang benar di sisi
Allah adalah Islam. Mereka yang sebelum ini menerima
Kitab tidak setuju antara mereka sendiri melalui
cemburu hanya setelah pengetahuan datang kepada
mereka ... 20. Jika mereka menjadi Muslim mereka akan
dibimbing dengan betul; jika mereka berpaling, maka
kewajiban anda hanya untuk memberitahu mereka.

Adakah diterima bahawa kepercayaan kepada Yesus
Kristus sebagai Penyelamat dan Tuan ialah satusatunya cara bagi dosa seseorang untuk diampunkan
dan memperoleh hayat abadi?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
John 11:25 - Yesus ... saya adalah kebangkitan,
dan kehidupan; Dia yang percaya kepada- Ku,
walaupun dia telah mati, tetapi ia akan hidup.
Dan barangsiapa yang hidup dan yang percaya
kepada-Ku, tidak akan mati.
John 14:6 - Yesus berkata, Saya adalah jalan,
kebenaran, dan kehidupan; Tiada seorangpun yang
datang kepada Bapa, melainkan aku.
John 17:3 - Dan inilah hidup yang kekal, sehingga
mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang
benar, dan Yesus Kristus, yang telah Engkau utus.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:19-20 - 19. Agama yang benar di sisi
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kewajiban anda hanya untuk memberitahu mereka.

Adakah baptisan air dituntut pada seorang
percayawan hari ini?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Matius 28:19-20 - 19. Yesus ... Segala kuasa
diberikan kepada saya di syurga dan di bumi. 20.
Oleh itu, pergilah kamu dan mengajar semua
bangsa, membaptis mereka dalam nama Bapa, dan
Anak, dan Roh Kudus, Mengajar mereka untuk
mengamati segala sesuatu apa yang telah saya
perintahkan kepadamu; dan, sesungguhnya aku
bersama kamu selalu, sampai akhir zaman.
Markus 16:16 - dia yang… dibaptis akan
diselamatkan.
Kisah 2:38 - Petrus berkata kepada mereka,
“Bertobatlah dan dibaptis, masing-masing dari
kamu, dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan
dosa, dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus.
Kisah 22:16 - Dan sekarang kenapa engkau berani?
Bangunlah dan dibaptiskan dan hapuskan dosadosamu, memanggil nama Tuhan.
------------------------------------------------Nota: Al-Quran tidak mengandungi ayat yang
membicarakan baptisan air.
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Adakah sunat dituntut pada percayawan lelaki hari
ini?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Kisah 15:5-11 - Mengapa meletakkan… kuk di leher…
1 Korintus 7:18 & 20 - 18. Adakah setiap orang
dipanggil bersunat? Biarkan dia tidak menjadi
tidak bersunat. Adakah ada yang dipanggil tidak
bersunat? Biarlah dia tidak disunat ... 20. Biar
setiap orang tetap dalam panggilan yang sama di
mana dia dipanggil.
Galatia 5:2 - Saya, Paulus, katakan kepada kamu,
jika kamu disunat Kristus tidak akan memberi
keuntungan kepadamu ...
Galatia 5:6 - Karena di dalam Yesus Kristus tidak
ada sunat yang dapat dimanipulasi dan tidak
bersunat, tetapi iman yang bekerja dengan cinta.
------------------------------------------------Nahl 16: 123 - Kami wahyukan kepadamu (wahai
Muhammad) berkata: “Ikutlah agama Ibrahim ...
Nota: Dalam Islam, sunat ialah sebahagian daripada agama
Abraham, dengan itu dianggap wajib bagi umat Islam. Hal
ini juga dilihat dalam Hadis: Bukhari 1252, Fatih alBari 6:388; dan Muslim 4:2370.
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Nota: Dalam Islam, sunat ialah sebahagian daripada agama
Abraham, dengan itu dianggap wajib bagi umat Islam. Hal
ini juga dilihat dalam Hadis: Bukhari 1252, Fatih alBari 6:388; dan Muslim 4:2370.

Adakah terdapat ayat-ayat yang memerintahkan
orang menjadi “kudus” dan adakah “kekudusan”
merupakan syarat untuk memasuki Syurga?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Imamat 11:44 - Sebab Akulah TUHAN, Allah kamu
maka kamu akan menyucikan kamu, dan kamu akan
menjadi suci; kerana saya suci.
1 Korintus 3:16-17 - 16. kamu adalah bait Tuhan.
17. Bait Allah adalah kudus, yang kuil kamu.
Ibrani 12:14 - Ikuti perdamaian dengan semua
manusia, dan kekudusan, tanpa mana-mana orang
akan melihat Tuhan.
1 Petrus 1:15-16 - 15 . Tetapi, sebagai orang
yang memanggil kamu suci, maka jadilah kamu kudus
dalam segala macam kehidupan, 16. Karena ada
tertulis: Jadilah kamu kudus; kerana saya suci…
Wahyu 22:11 - dan orang yang kudus, hendaklah ia
tetap suci.
------------------------------------------------Nota: Al-Quran tidak mempunyai ayat yang
memerintahkan orang menjadi kudus atau
menunjukkan bahawa mereka boleh menjadi kudus.

Adakah terdapat ayat-ayat yang memerintahkan
orang menjadi “kudus” dan adakah “kekudusan”
merupakan syarat untuk memasuki Syurga?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Imamat 11:44 - Sebab Akulah TUHAN, Allah kamu
maka kamu akan menyucikan kamu, dan kamu akan
menjadi suci; kerana saya suci.
1 Korintus 3:16-17 - 16. kamu adalah bait Tuhan.
17. Bait Allah adalah kudus, yang kuil kamu.
Ibrani 12:14 - Ikuti perdamaian dengan semua
manusia, dan kekudusan, tanpa mana-mana orang
akan melihat Tuhan.
1 Petrus 1:15-16 - 15 . Tetapi, sebagai orang
yang memanggil kamu suci, maka jadilah kamu kudus
dalam segala macam kehidupan, 16. Karena ada
tertulis: Jadilah kamu kudus; kerana saya suci…
Wahyu 22:11 - dan orang yang kudus, hendaklah ia
tetap suci.
------------------------------------------------Nota: Al-Quran tidak mempunyai ayat yang
memerintahkan orang menjadi kudus atau
menunjukkan bahawa mereka boleh menjadi kudus.

118.

117.

Adakah sunat dituntut pada percayawan lelaki hari
ini?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Kisah 15:5-11 - Mengapa meletakkan… kuk di leher…
1 Korintus 7:18 & 20 - 18. Adakah setiap orang
dipanggil bersunat? Biarkan dia tidak menjadi
tidak bersunat. Adakah ada yang dipanggil tidak
bersunat? Biarlah dia tidak disunat ... 20. Biar
setiap orang tetap dalam panggilan yang sama di
mana dia dipanggil.
Galatia 5:2 - Saya, Paulus, katakan kepada kamu,
jika kamu disunat Kristus tidak akan memberi
keuntungan kepadamu ...
Galatia 5:6 - Karena di dalam Yesus Kristus tidak
ada sunat yang dapat dimanipulasi dan tidak
bersunat, tetapi iman yang bekerja dengan cinta.
------------------------------------------------Nahl 16: 123 - Kami wahyukan kepadamu (wahai
Muhammad) berkata: “Ikutlah agama Ibrahim ...
Nota: Dalam Islam, sunat ialah sebahagian daripada agama
Abraham, dengan itu dianggap wajib bagi umat Islam. Hal
ini juga dilihat dalam Hadis: Bukhari 1252, Fatih alBari 6:388; dan Muslim 4:2370.

118.

Adakah terdapat ayat-ayat yang memerintahkan
orang menjadi “kudus” dan adakah “kekudusan”
merupakan syarat untuk memasuki Syurga?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Imamat 11:44 - Sebab Akulah TUHAN, Allah kamu
maka kamu akan menyucikan kamu, dan kamu akan
menjadi suci; kerana saya suci.
1 Korintus 3:16-17 - 16. kamu adalah bait Tuhan.
17. Bait Allah adalah kudus, yang kuil kamu.
Ibrani 12:14 - Ikuti perdamaian dengan semua
manusia, dan kekudusan, tanpa mana-mana orang
akan melihat Tuhan.
1 Petrus 1:15-16 - 15 . Tetapi, sebagai orang
yang memanggil kamu suci, maka jadilah kamu kudus
dalam segala macam kehidupan, 16. Karena ada
tertulis: Jadilah kamu kudus; kerana saya suci…
Wahyu 22:11 - dan orang yang kudus, hendaklah ia
tetap suci.
------------------------------------------------Nota: Al-Quran tidak mempunyai ayat yang
memerintahkan orang menjadi kudus atau
menunjukkan bahawa mereka boleh menjadi kudus.

118.

117.

Adakah sunat dituntut pada percayawan lelaki hari
ini?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Kisah 15:5-11 - Mengapa meletakkan… kuk di leher…
1 Korintus 7:18 & 20 - 18. Adakah setiap orang
dipanggil bersunat? Biarkan dia tidak menjadi
tidak bersunat. Adakah ada yang dipanggil tidak
bersunat? Biarlah dia tidak disunat ... 20. Biar
setiap orang tetap dalam panggilan yang sama di
mana dia dipanggil.
Galatia 5:2 - Saya, Paulus, katakan kepada kamu,
jika kamu disunat Kristus tidak akan memberi
keuntungan kepadamu ...
Galatia 5:6 - Karena di dalam Yesus Kristus tidak
ada sunat yang dapat dimanipulasi dan tidak
bersunat, tetapi iman yang bekerja dengan cinta.
------------------------------------------------Nahl 16: 123 - Kami wahyukan kepadamu (wahai
Muhammad) berkata: “Ikutlah agama Ibrahim ...
Nota: Dalam Islam, sunat ialah sebahagian daripada agama
Abraham, dengan itu dianggap wajib bagi umat Islam. Hal
ini juga dilihat dalam Hadis: Bukhari 1252, Fatih alBari 6:388; dan Muslim 4:2370.

118.

Adakah terdapat ayat-ayat yang memerintahkan
orang menjadi “kudus” dan adakah “kekudusan”
merupakan syarat untuk memasuki Syurga?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Imamat 11:44 - Sebab Akulah TUHAN, Allah kamu
maka kamu akan menyucikan kamu, dan kamu akan
menjadi suci; kerana saya suci.
1 Korintus 3:16-17 - 16. kamu adalah bait Tuhan.
17. Bait Allah adalah kudus, yang kuil kamu.
Ibrani 12:14 - Ikuti perdamaian dengan semua
manusia, dan kekudusan, tanpa mana-mana orang
akan melihat Tuhan.
1 Petrus 1:15-16 - 15 . Tetapi, sebagai orang
yang memanggil kamu suci, maka jadilah kamu kudus
dalam segala macam kehidupan, 16. Karena ada
tertulis: Jadilah kamu kudus; kerana saya suci…
Wahyu 22:11 - dan orang yang kudus, hendaklah ia
tetap suci.
------------------------------------------------Nota: Al-Quran tidak mempunyai ayat yang
memerintahkan orang menjadi kudus atau
menunjukkan bahawa mereka boleh menjadi kudus.

119.

119.

Bolehkah orang memilih untuk menjadi anak Tuhan
dengan melatih tekad bebas dan kerelaan mereka?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Yohanes 1:12 - Tetapi orang yang menerima Dia,
memberi mereka kuasa untuk menjadi anak-anak Allah.
Roma 8:14 & 16 - 14. Kerana yang diketuai oleh
Roh Tuhan, mereka adalah anak-anak Tuhan ... 16.
Roh sendiri bersaksi dengan roh kita, bahawa kita
adalah anak-anak Allah.
Galatia 3:26 - Sebab kamu semua adalah anak-anak
Allah oleh iman dalam Kristus Yesus.
Ibrani 12:5 -6 - 5. anugerah ... sebagai anak
lelaki. Anakku, janganlah engkau membenci
penuntutan Tuhan. 6. Bagi siapa yang dikasihi
Tuhan, dia menghukum ...
------------------------------------------------Maide 5:18 - Orang-orang Yahudi dan Kristian
berkata: “Kami adalah anak-anak Allah dan orangorang yang dikasihi-Nya.” Katakanlah: “Mengapa
Dia menyiksa kamu kerana dosa-dosa kamu?
Sesungguhnya kamu adalah manusia yang
menciptakannya.

Bolehkah orang memilih untuk menjadi anak Tuhan
dengan melatih tekad bebas dan kerelaan mereka?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Yohanes 1:12 - Tetapi orang yang menerima Dia,
memberi mereka kuasa untuk menjadi anak-anak Allah.
Roma 8:14 & 16 - 14. Kerana yang diketuai oleh
Roh Tuhan, mereka adalah anak-anak Tuhan ... 16.
Roh sendiri bersaksi dengan roh kita, bahawa kita
adalah anak-anak Allah.
Galatia 3:26 - Sebab kamu semua adalah anak-anak
Allah oleh iman dalam Kristus Yesus.
Ibrani 12:5 -6 - 5. anugerah ... sebagai anak
lelaki. Anakku, janganlah engkau membenci
penuntutan Tuhan. 6. Bagi siapa yang dikasihi
Tuhan, dia menghukum ...
------------------------------------------------Maide 5:18 - Orang-orang Yahudi dan Kristian
berkata: “Kami adalah anak-anak Allah dan orangorang yang dikasihi-Nya.” Katakanlah: “Mengapa
Dia menyiksa kamu kerana dosa-dosa kamu?
Sesungguhnya kamu adalah manusia yang
menciptakannya.

Adakah nasib seseorang telah dipratentukan atau
dipratakdirkan oleh Tuhan? (Kader atau Kısmet)
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Ulangan 11:26-27 - 26. Sesungguhnya, aku
mempersembahkan kepada kamu hari ini suatu berkat
dan kutukan. 27. Berkat sekiranya kamu mematuhi
perintah ...
Ulangan 30:19 - Saya telah menetapkan sebelum
kamu hidup dan mati, berkat dan kutuk; Oleh itu,
pilihlah kehidupan.
Yosua 24:15 - Pilihlah kamu pada hari ini siapa
yang kamu akan berkhidmat ... tetapi bagi saya
dan rumah saya, kita akan berkhidmat kepada Tuhan.
------------------------------------------------Tevbe 9:51 - Katakanlah: “Tidak ada yang akan
menimpa kami melainkan apa yang telah Allah
tetapkan.”
Kasas 28:68 - Mereka tidak pernah ada pilihan.
Ahzab 33:38 - 38. perintah Allah adalah takdir
tertentu.
Nota: Dalam kalangan orang Kristian, aliran
Arminian berkata “Tidak”; tetapi aliran Calvinist
berkata “Ya”.

Adakah nasib seseorang telah dipratentukan atau
dipratakdirkan oleh Tuhan? (Kader atau Kısmet)
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Ulangan 11:26-27 - 26. Sesungguhnya, aku
mempersembahkan kepada kamu hari ini suatu berkat
dan kutukan. 27. Berkat sekiranya kamu mematuhi
perintah ...
Ulangan 30:19 - Saya telah menetapkan sebelum
kamu hidup dan mati, berkat dan kutuk; Oleh itu,
pilihlah kehidupan.
Yosua 24:15 - Pilihlah kamu pada hari ini siapa
yang kamu akan berkhidmat ... tetapi bagi saya
dan rumah saya, kita akan berkhidmat kepada Tuhan.
------------------------------------------------Tevbe 9:51 - Katakanlah: “Tidak ada yang akan
menimpa kami melainkan apa yang telah Allah
tetapkan.”
Kasas 28:68 - Mereka tidak pernah ada pilihan.
Ahzab 33:38 - 38. perintah Allah adalah takdir
tertentu.
Nota: Dalam kalangan orang Kristian, aliran
Arminian berkata “Tidak”; tetapi aliran Calvinist
berkata “Ya”.

120.

119.

120.

119.

Bolehkah orang memilih untuk menjadi anak Tuhan
dengan melatih tekad bebas dan kerelaan mereka?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Yohanes 1:12 - Tetapi orang yang menerima Dia,
memberi mereka kuasa untuk menjadi anak-anak Allah.
Roma 8:14 & 16 - 14. Kerana yang diketuai oleh
Roh Tuhan, mereka adalah anak-anak Tuhan ... 16.
Roh sendiri bersaksi dengan roh kita, bahawa kita
adalah anak-anak Allah.
Galatia 3:26 - Sebab kamu semua adalah anak-anak
Allah oleh iman dalam Kristus Yesus.
Ibrani 12:5 -6 - 5. anugerah ... sebagai anak
lelaki. Anakku, janganlah engkau membenci
penuntutan Tuhan. 6. Bagi siapa yang dikasihi
Tuhan, dia menghukum ...
------------------------------------------------Maide 5:18 - Orang-orang Yahudi dan Kristian
berkata: “Kami adalah anak-anak Allah dan orangorang yang dikasihi-Nya.” Katakanlah: “Mengapa
Dia menyiksa kamu kerana dosa-dosa kamu?
Sesungguhnya kamu adalah manusia yang
menciptakannya.

Bolehkah orang memilih untuk menjadi anak Tuhan
dengan melatih tekad bebas dan kerelaan mereka?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Yohanes 1:12 - Tetapi orang yang menerima Dia,
memberi mereka kuasa untuk menjadi anak-anak Allah.
Roma 8:14 & 16 - 14. Kerana yang diketuai oleh
Roh Tuhan, mereka adalah anak-anak Tuhan ... 16.
Roh sendiri bersaksi dengan roh kita, bahawa kita
adalah anak-anak Allah.
Galatia 3:26 - Sebab kamu semua adalah anak-anak
Allah oleh iman dalam Kristus Yesus.
Ibrani 12:5 -6 - 5. anugerah ... sebagai anak
lelaki. Anakku, janganlah engkau membenci
penuntutan Tuhan. 6. Bagi siapa yang dikasihi
Tuhan, dia menghukum ...
------------------------------------------------Maide 5:18 - Orang-orang Yahudi dan Kristian
berkata: “Kami adalah anak-anak Allah dan orangorang yang dikasihi-Nya.” Katakanlah: “Mengapa
Dia menyiksa kamu kerana dosa-dosa kamu?
Sesungguhnya kamu adalah manusia yang
menciptakannya.

Adakah nasib seseorang telah dipratentukan atau
dipratakdirkan oleh Tuhan? (Kader atau Kısmet)
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Ulangan 11:26-27 - 26. Sesungguhnya, aku
mempersembahkan kepada kamu hari ini suatu berkat
dan kutukan. 27. Berkat sekiranya kamu mematuhi
perintah ...
Ulangan 30:19 - Saya telah menetapkan sebelum
kamu hidup dan mati, berkat dan kutuk; Oleh itu,
pilihlah kehidupan.
Yosua 24:15 - Pilihlah kamu pada hari ini siapa
yang kamu akan berkhidmat ... tetapi bagi saya
dan rumah saya, kita akan berkhidmat kepada Tuhan.
------------------------------------------------Tevbe 9:51 - Katakanlah: “Tidak ada yang akan
menimpa kami melainkan apa yang telah Allah
tetapkan.”
Kasas 28:68 - Mereka tidak pernah ada pilihan.
Ahzab 33:38 - 38. perintah Allah adalah takdir
tertentu.
Nota: Dalam kalangan orang Kristian, aliran
Arminian berkata “Tidak”; tetapi aliran Calvinist
berkata “Ya”.

Adakah nasib seseorang telah dipratentukan atau
dipratakdirkan oleh Tuhan? (Kader atau Kısmet)
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Ulangan 11:26-27 - 26. Sesungguhnya, aku
mempersembahkan kepada kamu hari ini suatu berkat
dan kutukan. 27. Berkat sekiranya kamu mematuhi
perintah ...
Ulangan 30:19 - Saya telah menetapkan sebelum
kamu hidup dan mati, berkat dan kutuk; Oleh itu,
pilihlah kehidupan.
Yosua 24:15 - Pilihlah kamu pada hari ini siapa
yang kamu akan berkhidmat ... tetapi bagi saya
dan rumah saya, kita akan berkhidmat kepada Tuhan.
------------------------------------------------Tevbe 9:51 - Katakanlah: “Tidak ada yang akan
menimpa kami melainkan apa yang telah Allah
tetapkan.”
Kasas 28:68 - Mereka tidak pernah ada pilihan.
Ahzab 33:38 - 38. perintah Allah adalah takdir
tertentu.
Nota: Dalam kalangan orang Kristian, aliran
Arminian berkata “Tidak”; tetapi aliran Calvinist
berkata “Ya”.

120.

120.

121.

121.

Adakah Tuhan menggunakan neraca timbang untuk
mengukur kerja baik dan buruk seseorang untuk
menentukan sama ada mereka akan pergi ke syurga
atau ke neraka? (Terazi)
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Efesus 2:8-9 - 8. Karena dengan kasih karunia kamu
diselamatkan oleh iman; dan itu bukan dari diri kamu
sendiri, itu adalah karunia Tuhan 9. Bukan hasil
kerja, supaya jangan ada orang yang bermegah.
Titus 3:4-5 - 4. Tetapi selepas kebaikan dan kasih
Allah, Savio kami u r kepada manusia, 5. Tidak karena
perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena
rahmat-Nya diselamatkan kami.
------------------------------------------------A'raf 7:8-9 - 8. Bagi mereka yang skala berat,
mereka berjaya. 9. Dan bagi orang-orang yang
bersinar cahaya: mereka adalah orang-orang yang
kehilangan jiwa mereka.
Mü'minun 23:102-103 - 102. Kemudian orang-orang
yang timbangannya berat, mereka berjaya. 103. Dan
orang-orang yang timbangan cahaya itu hilang,
mereka kekal di neraka selama-lamanya.

Adakah Tuhan menggunakan neraca timbang untuk
mengukur kerja baik dan buruk seseorang untuk
menentukan sama ada mereka akan pergi ke syurga
atau ke neraka? (Terazi)
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Efesus 2:8-9 - 8. Karena dengan kasih karunia kamu
diselamatkan oleh iman; dan itu bukan dari diri kamu
sendiri, itu adalah karunia Tuhan 9. Bukan hasil
kerja, supaya jangan ada orang yang bermegah.
Titus 3:4-5 - 4. Tetapi selepas kebaikan dan kasih
Allah, Savio kami u r kepada manusia, 5. Tidak karena
perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena
rahmat-Nya diselamatkan kami.
------------------------------------------------A'raf 7:8-9 - 8. Bagi mereka yang skala berat,
mereka berjaya. 9. Dan bagi orang-orang yang
bersinar cahaya: mereka adalah orang-orang yang
kehilangan jiwa mereka.
Mü'minun 23:102-103 - 102. Kemudian orang-orang
yang timbangannya berat, mereka berjaya. 103. Dan
orang-orang yang timbangan cahaya itu hilang,
mereka kekal di neraka selama-lamanya.

Untuk membolehkan seseorang masuk ke dalam
Kingdom Tuhan, apakah wajib terlebih dahulu untuk
mempunyai “kelahiran semula rohani” dan
“dilahirkan semula”?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
John 1:12-13 - 12. Tetapi semua orang yang menerimaNya diberi-Nya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah,
yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya; 13. Siapakah
yang dilahirkan, bukan darah, atau kehendak daging,
ataupun kehendak manusia, melainkan Allah.
Yohanes 3:3 - Yesus menjawab, Kecuali seorang
lelaki dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat
kerajaan Allah.
2 Korintus 5:17 - Karena itu, jika ada orang yang
berada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang
baru; perkara-perkara lama telah berlalu;
lihatlah, semuanya menjadi baru.
1 Petrus 1:23 - Dilahirkan kembali, bukan dari
benih yang dapat rosak, tetapi dari yang tidak
dapat binasa, dengan firman Allah, yang hidup dan
kekal selama-lamanya.
------------------------------------------------Nota: Al-Quran tidak menyebut apa-apa tentang
keperluan untuk kelahiran semula rohani atau
“dilahirkan semula”.

Untuk membolehkan seseorang masuk ke dalam
Kingdom Tuhan, apakah wajib terlebih dahulu untuk
mempunyai “kelahiran semula rohani” dan
“dilahirkan semula”?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
John 1:12-13 - 12. Tetapi semua orang yang menerimaNya diberi-Nya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah,
yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya; 13. Siapakah
yang dilahirkan, bukan darah, atau kehendak daging,
ataupun kehendak manusia, melainkan Allah.
Yohanes 3:3 - Yesus menjawab, Kecuali seorang
lelaki dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat
kerajaan Allah.
2 Korintus 5:17 - Karena itu, jika ada orang yang
berada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang
baru; perkara-perkara lama telah berlalu;
lihatlah, semuanya menjadi baru.
1 Petrus 1:23 - Dilahirkan kembali, bukan dari
benih yang dapat rosak, tetapi dari yang tidak
dapat binasa, dengan firman Allah, yang hidup dan
kekal selama-lamanya.
------------------------------------------------Nota: Al-Quran tidak menyebut apa-apa tentang
keperluan untuk kelahiran semula rohani atau
“dilahirkan semula”.

122.

121.

122.

121.

Adakah Tuhan menggunakan neraca timbang untuk
mengukur kerja baik dan buruk seseorang untuk
menentukan sama ada mereka akan pergi ke syurga
atau ke neraka? (Terazi)
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Efesus 2:8-9 - 8. Karena dengan kasih karunia kamu
diselamatkan oleh iman; dan itu bukan dari diri kamu
sendiri, itu adalah karunia Tuhan 9. Bukan hasil
kerja, supaya jangan ada orang yang bermegah.
Titus 3:4-5 - 4. Tetapi selepas kebaikan dan kasih
Allah, Savio kami u r kepada manusia, 5. Tidak karena
perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena
rahmat-Nya diselamatkan kami.
------------------------------------------------A'raf 7:8-9 - 8. Bagi mereka yang skala berat,
mereka berjaya. 9. Dan bagi orang-orang yang
bersinar cahaya: mereka adalah orang-orang yang
kehilangan jiwa mereka.
Mü'minun 23:102-103 - 102. Kemudian orang-orang
yang timbangannya berat, mereka berjaya. 103. Dan
orang-orang yang timbangan cahaya itu hilang,
mereka kekal di neraka selama-lamanya.

Adakah Tuhan menggunakan neraca timbang untuk
mengukur kerja baik dan buruk seseorang untuk
menentukan sama ada mereka akan pergi ke syurga
atau ke neraka? (Terazi)
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Efesus 2:8-9 - 8. Karena dengan kasih karunia kamu
diselamatkan oleh iman; dan itu bukan dari diri kamu
sendiri, itu adalah karunia Tuhan 9. Bukan hasil
kerja, supaya jangan ada orang yang bermegah.
Titus 3:4-5 - 4. Tetapi selepas kebaikan dan kasih
Allah, Savio kami u r kepada manusia, 5. Tidak karena
perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena
rahmat-Nya diselamatkan kami.
------------------------------------------------A'raf 7:8-9 - 8. Bagi mereka yang skala berat,
mereka berjaya. 9. Dan bagi orang-orang yang
bersinar cahaya: mereka adalah orang-orang yang
kehilangan jiwa mereka.
Mü'minun 23:102-103 - 102. Kemudian orang-orang
yang timbangannya berat, mereka berjaya. 103. Dan
orang-orang yang timbangan cahaya itu hilang,
mereka kekal di neraka selama-lamanya.

Untuk membolehkan seseorang masuk ke dalam
Kingdom Tuhan, apakah wajib terlebih dahulu untuk
mempunyai “kelahiran semula rohani” dan
“dilahirkan semula”?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
John 1:12-13 - 12. Tetapi semua orang yang menerimaNya diberi-Nya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah,
yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya; 13. Siapakah
yang dilahirkan, bukan darah, atau kehendak daging,
ataupun kehendak manusia, melainkan Allah.
Yohanes 3:3 - Yesus menjawab, Kecuali seorang
lelaki dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat
kerajaan Allah.
2 Korintus 5:17 - Karena itu, jika ada orang yang
berada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang
baru; perkara-perkara lama telah berlalu;
lihatlah, semuanya menjadi baru.
1 Petrus 1:23 - Dilahirkan kembali, bukan dari
benih yang dapat rosak, tetapi dari yang tidak
dapat binasa, dengan firman Allah, yang hidup dan
kekal selama-lamanya.
------------------------------------------------Nota: Al-Quran tidak menyebut apa-apa tentang
keperluan untuk kelahiran semula rohani atau
“dilahirkan semula”.
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Adakah Tuhan memberikan janji atau jaminan hayat
abadi kepada semua percayawan sejati dalam
Kristus?
Bible
Al-Quran
Ya / Ya
Yohanes 3:36 - Dia yang percaya kepada Anak itu
mempunyai hidup yang kekal.
John 5:24 - Dia yang mendengar firman-Ku, dan
percaya kepada Dia yang mengutus Aku, mempunyai
hidup yang kekal.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:55 & 113-115 - 55. Allah berfirman:
“Wahai Isa, saya… menetapkan orang- orang yang
mengikuti kamu dari orang-orang yang kafir hingga
hari kiamat… 113. Di antara Orang-orang Kitab itu ada
masyarakat yang teguh… 114. Mereka adalah orang-orang
yang soleh . 115. Dan apa sahaja kebaikan yang mereka
lakukan, pahala mereka tidak akan ditolak.
Maide 05:47 & 69 - 47. Ahli Injil ... t hos yang
beriman ... 69. yang beragama Kristian, barang
siapa yang beriman kepada Allah dan Hari lepas
dan tidak betul, ada kekhawatiran kepada mereka.

Hal-hal Akan Datang
124.

Adakah perkataan “nabi” dan “nubuat” digunakan
terutamanya untuk merujuk kepada seseorang yang
oleh dikurniai Tuhan untuk mengetahui hal-hal
yang akan datang? (Nebi)
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
1 Samuel 9:9 - Sebelumnya di Israel, ketika
seorang lelaki pergi bertanya kepada Tuhan, dia
berkata, “Mari , dan marilah kita pergi kepada
pelihat; kerana dia yang sekarang disebut seorang
nabi dahulu disebut pelihat.
Wahyu 19:10 - Kesaksian Yesus adalah semangat nubuatan.
------------------------------------------------A'raf 7:158 & 188 - 158. Maka berimanlah kepada
Allah dan Rasul-Nya, nabi yang tidak dapat
membaca dan menulis ... 188. Aku hanyalah seorang
pemberi peringatan, dan pembawa berita gembira
kepada orang-orang yang percaya.
Ahkaf 46:9 - Katakan kepada mereka: “Aku bukan
perkara baru di kalangan para Rasul. Sama seperti
semua bekas nabi adalah manusia yang tidak
mempunyai bahagian dalam sifat-sifat dan kuasakuasa Ilahi, demikianlah saya. Saya tidak lebih
daripada seorang pemberi peringatan yang jelas.
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terutamanya untuk merujuk kepada seseorang yang
oleh dikurniai Tuhan untuk mengetahui hal-hal
yang akan datang? (Nebi)
Bible
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Ya / Tidak
1 Samuel 9:9 - Sebelumnya di Israel, ketika
seorang lelaki pergi bertanya kepada Tuhan, dia
berkata, “Mari , dan marilah kita pergi kepada
pelihat; kerana dia yang sekarang disebut seorang
nabi dahulu disebut pelihat.
Wahyu 19:10 - Kesaksian Yesus adalah semangat nubuatan.
------------------------------------------------A'raf 7:158 & 188 - 158. Maka berimanlah kepada
Allah dan Rasul-Nya, nabi yang tidak dapat
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125.

Adakah maklumat terperinci diberikan mengenai
peristiwa yang akan datang pada keakhiran dunia?
(Eskatologi / Gayb Haber)
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Matius 24:3, 14 & 25 - 3. Beritahu kami, kapan
akan perkara-perkara ini? Dan apa yang akan
menjadi tanda kedatanganmu dan akhir zaman? 14.
Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di
seluruh dunia sebagai saksi kepada semua bangsa;
dan kemudian akan berakhir ... 25. Lihat, saya
telah memberitahu anda sebelum ini.
Wahyu 1:1 - . Wahyu Yesus Kristus, yang diberikan
Allah kepadanya, untuk menunjukkan kepada hambahambanya hal-hal yang harus segera terjadi.
------------------------------------------------Enam 6:50 - Katakanlah kepada Muhammad, kepada
orang-orang kafir: “Aku tidak mengatakan
kepadamu, bahwa aku mempunyai harta Allah, dan
aku tidak mengetahui apa yang ghaib; dan saya
tidak mengatakan kepada anda; “Saya seorang
malaikat.” Saya hanya mengikuti apa yang
diilhamkan saya. “

Adakah maklumat terperinci diberikan mengenai
peristiwa yang akan datang pada keakhiran dunia?
(Eskatologi / Gayb Haber)
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Matius 24:3, 14 & 25 - 3. Beritahu kami, kapan
akan perkara-perkara ini? Dan apa yang akan
menjadi tanda kedatanganmu dan akhir zaman? 14.
Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di
seluruh dunia sebagai saksi kepada semua bangsa;
dan kemudian akan berakhir ... 25. Lihat, saya
telah memberitahu anda sebelum ini.
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Allah kepadanya, untuk menunjukkan kepada hambahambanya hal-hal yang harus segera terjadi.
------------------------------------------------Enam 6:50 - Katakanlah kepada Muhammad, kepada
orang-orang kafir: “Aku tidak mengatakan
kepadamu, bahwa aku mempunyai harta Allah, dan
aku tidak mengetahui apa yang ghaib; dan saya
tidak mengatakan kepada anda; “Saya seorang
malaikat.” Saya hanya mengikuti apa yang
diilhamkan saya. “

Adakah terdapat ayat-ayat yang bersifat nubuat
yang meramalkan kedatangan seorang pemerintah
dunia berkuasa yang bersifat kesyaitanan, yang
akan muncul pada zaman akhir? (Antikristus / Mehdi)
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Matius 24:21-25 - 23. jangan percaya. 24. Sebab
ada Kristus yang palsu, dan nabi palsu ...
2 Thessalonians 2:7-9 - 8 Dan kemudian akan
diturunkan yang jahat itu, yang akan dimakan oleh
Tuhan dengan semangat mulutnya ... 9 bahkan orang
yang datang adalah setelah kerja Iblis .. .
1 Yohanes 2:18 - Anak-anak kecil, ini adalah masa
yang terakhir; dan seperti yang kamu dengar
bahawa antikristus akan datang, bahkan sekarang
terdapat banyak antikristus, yang kita tahu
bahawa itu adalah masa yang terakhir.
Wahyu 6:1-2 - 2. Dan saya melihat dan, beho ld,
kuda putih; dan dia yang duduk di atasnya
mempunyai busur; dan mahkota diberikan kepadanya,
dan dia pergi ke kubu yang menaklukkan, dan untuk
menaklukkan.
------------------------------------------------Nota: Al-Quran tidak menyebut tentang kedatangan
Antikristus atau Mehdi.
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Adakah “Hari Penghakiman” akan datang, ketika
Tuhan akan membangkitkan setiap orang dari mati
dan menilai sama ada mereka akan pergi ke Surga
atau ke Neraka? (Ahiret Günü)
Bible
Al-Quran
Ya / Ya
Ibrani 9:27 - Dan ia dilantik kepada manusia
sekali untuk mati, tetapi setelah itu
penghakiman.
2 Petrus 2:9 - Tuhan tahu bagaimana untuk
menyampaikan orang yang saleh dari godaan, dan
untuk menyimpan orang yang tidak adil hingga hari
penghakiman dihukum.
Wahyu 20:11-15 - 12. Dan orang mati telah diadili
... 15. Dan barangsiapa yang tidak dijumpai
tertulis dalam kitab kehidupan dilemparkan ke
dalam lautan api.
------------------------------------------------Bakara 2:113 - Allah akan menghukum di antara
mereka pada hari kiamat tentang mana mereka
berbeza.
Al-i İmran 3:185 - Setiap jiwa akan merasakan
kematian. Dan kamu akan dibayar pada hari kiamat
hanya apa yang kamu telah memperoleh.

Adakah “Hari Penghakiman” akan datang, ketika
Tuhan akan membangkitkan setiap orang dari mati
dan menilai sama ada mereka akan pergi ke Surga
atau ke Neraka? (Ahiret Günü)
Bible
Al-Quran
Ya / Ya
Ibrani 9:27 - Dan ia dilantik kepada manusia
sekali untuk mati, tetapi setelah itu
penghakiman.
2 Petrus 2:9 - Tuhan tahu bagaimana untuk
menyampaikan orang yang saleh dari godaan, dan
untuk menyimpan orang yang tidak adil hingga hari
penghakiman dihukum.
Wahyu 20:11-15 - 12. Dan orang mati telah diadili
... 15. Dan barangsiapa yang tidak dijumpai
tertulis dalam kitab kehidupan dilemparkan ke
dalam lautan api.
------------------------------------------------Bakara 2:113 - Allah akan menghukum di antara
mereka pada hari kiamat tentang mana mereka
berbeza.
Al-i İmran 3:185 - Setiap jiwa akan merasakan
kematian. Dan kamu akan dibayar pada hari kiamat
hanya apa yang kamu telah memperoleh.

Adakah semua orang perlu menghabiskan suatu
jangka masa dalam neraka?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Yohanes 5:24 - Barangsiapa mendengar perkataanKu, dan percaya kepada Dia yang mengutus Aku, ia
mempunyai hidup yang kekal, dan ia tidak akan
dihukum, tetapi dilepaskan dari kematian ke hidup.
Roma 8:1 - Karena itu, sekarang tidak ada kutukan
bagi mereka yang berada di dalam Kristus Yesus…
1 Thessalonians 5:9 - Tuhan tidak menetapkan kita
untuk murka tetapi untuk mendapatkan keselamatan
oleh Tuhan kita Yesus Kristus.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:185 - Barangsiapa yang dikeluarkan
dari api Neraka dan dibuat masuk ke dalam Taman…
Meryem 19:70-72 - 70. Dan sesungguhnya Kami tahu
yang terbaik yang patut dibakar di sana. 71.
Tidak seorang pun di antara kamu yang tidak akan
datang kepadanya. Inilah ketetapan Tuhanmu yang
mutlak. 72. Kemudian Kami selamatkan orang-orang
yang menjauhi kejahatan dan meninggalkan orangorang yang zalim itu.

Adakah semua orang perlu menghabiskan suatu
jangka masa dalam neraka?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Yohanes 5:24 - Barangsiapa mendengar perkataanKu, dan percaya kepada Dia yang mengutus Aku, ia
mempunyai hidup yang kekal, dan ia tidak akan
dihukum, tetapi dilepaskan dari kematian ke hidup.
Roma 8:1 - Karena itu, sekarang tidak ada kutukan
bagi mereka yang berada di dalam Kristus Yesus…
1 Thessalonians 5:9 - Tuhan tidak menetapkan kita
untuk murka tetapi untuk mendapatkan keselamatan
oleh Tuhan kita Yesus Kristus.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:185 - Barangsiapa yang dikeluarkan
dari api Neraka dan dibuat masuk ke dalam Taman…
Meryem 19:70-72 - 70. Dan sesungguhnya Kami tahu
yang terbaik yang patut dibakar di sana. 71.
Tidak seorang pun di antara kamu yang tidak akan
datang kepadanya. Inilah ketetapan Tuhanmu yang
mutlak. 72. Kemudian Kami selamatkan orang-orang
yang menjauhi kejahatan dan meninggalkan orangorang yang zalim itu.
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Adakah “Hari Penghakiman” akan datang, ketika
Tuhan akan membangkitkan setiap orang dari mati
dan menilai sama ada mereka akan pergi ke Surga
atau ke Neraka? (Ahiret Günü)
Bible
Al-Quran
Ya / Ya
Ibrani 9:27 - Dan ia dilantik kepada manusia
sekali untuk mati, tetapi setelah itu
penghakiman.
2 Petrus 2:9 - Tuhan tahu bagaimana untuk
menyampaikan orang yang saleh dari godaan, dan
untuk menyimpan orang yang tidak adil hingga hari
penghakiman dihukum.
Wahyu 20:11-15 - 12. Dan orang mati telah diadili
... 15. Dan barangsiapa yang tidak dijumpai
tertulis dalam kitab kehidupan dilemparkan ke
dalam lautan api.
------------------------------------------------Bakara 2:113 - Allah akan menghukum di antara
mereka pada hari kiamat tentang mana mereka
berbeza.
Al-i İmran 3:185 - Setiap jiwa akan merasakan
kematian. Dan kamu akan dibayar pada hari kiamat
hanya apa yang kamu telah memperoleh.

Adakah “Hari Penghakiman” akan datang, ketika
Tuhan akan membangkitkan setiap orang dari mati
dan menilai sama ada mereka akan pergi ke Surga
atau ke Neraka? (Ahiret Günü)
Bible
Al-Quran
Ya / Ya
Ibrani 9:27 - Dan ia dilantik kepada manusia
sekali untuk mati, tetapi setelah itu
penghakiman.
2 Petrus 2:9 - Tuhan tahu bagaimana untuk
menyampaikan orang yang saleh dari godaan, dan
untuk menyimpan orang yang tidak adil hingga hari
penghakiman dihukum.
Wahyu 20:11-15 - 12. Dan orang mati telah diadili
... 15. Dan barangsiapa yang tidak dijumpai
tertulis dalam kitab kehidupan dilemparkan ke
dalam lautan api.
------------------------------------------------Bakara 2:113 - Allah akan menghukum di antara
mereka pada hari kiamat tentang mana mereka
berbeza.
Al-i İmran 3:185 - Setiap jiwa akan merasakan
kematian. Dan kamu akan dibayar pada hari kiamat
hanya apa yang kamu telah memperoleh.

Adakah semua orang perlu menghabiskan suatu
jangka masa dalam neraka?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Yohanes 5:24 - Barangsiapa mendengar perkataanKu, dan percaya kepada Dia yang mengutus Aku, ia
mempunyai hidup yang kekal, dan ia tidak akan
dihukum, tetapi dilepaskan dari kematian ke hidup.
Roma 8:1 - Karena itu, sekarang tidak ada kutukan
bagi mereka yang berada di dalam Kristus Yesus…
1 Thessalonians 5:9 - Tuhan tidak menetapkan kita
untuk murka tetapi untuk mendapatkan keselamatan
oleh Tuhan kita Yesus Kristus.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:185 - Barangsiapa yang dikeluarkan
dari api Neraka dan dibuat masuk ke dalam Taman…
Meryem 19:70-72 - 70. Dan sesungguhnya Kami tahu
yang terbaik yang patut dibakar di sana. 71.
Tidak seorang pun di antara kamu yang tidak akan
datang kepadanya. Inilah ketetapan Tuhanmu yang
mutlak. 72. Kemudian Kami selamatkan orang-orang
yang menjauhi kejahatan dan meninggalkan orangorang yang zalim itu.

Adakah semua orang perlu menghabiskan suatu
jangka masa dalam neraka?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Yohanes 5:24 - Barangsiapa mendengar perkataanKu, dan percaya kepada Dia yang mengutus Aku, ia
mempunyai hidup yang kekal, dan ia tidak akan
dihukum, tetapi dilepaskan dari kematian ke hidup.
Roma 8:1 - Karena itu, sekarang tidak ada kutukan
bagi mereka yang berada di dalam Kristus Yesus…
1 Thessalonians 5:9 - Tuhan tidak menetapkan kita
untuk murka tetapi untuk mendapatkan keselamatan
oleh Tuhan kita Yesus Kristus.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:185 - Barangsiapa yang dikeluarkan
dari api Neraka dan dibuat masuk ke dalam Taman…
Meryem 19:70-72 - 70. Dan sesungguhnya Kami tahu
yang terbaik yang patut dibakar di sana. 71.
Tidak seorang pun di antara kamu yang tidak akan
datang kepadanya. Inilah ketetapan Tuhanmu yang
mutlak. 72. Kemudian Kami selamatkan orang-orang
yang menjauhi kejahatan dan meninggalkan orangorang yang zalim itu.
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Jika seseorang pergi ke Neraka, adakah dia
mungkin keluar pada waktu kemudian dan pergi ke
Syurga?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Matius 25:41 & 46 - 41. Kemudian ia akan berkata
juga kepada mereka di sebelah kiri, Keluarlah
dari aku, kamu dikutuk, ke dalam api abadi, yang
disediakan untuk setan dan malaikat- malaikatNya. .. 46. Dan ini akan pergi ke dalam hukuman
kekal ...
Lukas 16:25-26 - 25. Abraham berkata ... sekarang
dia dihiburkan, dan kamu disiksa. .. 26. antara
kami dan kamu ada suatu selang yang besar, supaya
mereka yang dari sini kepada kamu tidak boleh;
tidak boleh mereka lulus kepada kami, yang akan
datang dari sana.
------------------------------------------------Enam 6:128 - Dia akan berkata: “Api adalah rumah
kamu. Bertanyalah kepadanya selama- lamanya,
kecuali orang yang dikehendaki Allah.
Hud 11:106-107 - 106. Dan bagi orang-orang yang
celaka, mereka akan berada di dalam neraka ...
107. Di dalamnya ... kecuali jika Tuhanmu
menamakannya.

Jika seseorang pergi ke Neraka, adakah dia
mungkin keluar pada waktu kemudian dan pergi ke
Syurga?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Matius 25:41 & 46 - 41. Kemudian ia akan berkata
juga kepada mereka di sebelah kiri, Keluarlah
dari aku, kamu dikutuk, ke dalam api abadi, yang
disediakan untuk setan dan malaikat- malaikatNya. .. 46. Dan ini akan pergi ke dalam hukuman
kekal ...
Lukas 16:25-26 - 25. Abraham berkata ... sekarang
dia dihiburkan, dan kamu disiksa. .. 26. antara
kami dan kamu ada suatu selang yang besar, supaya
mereka yang dari sini kepada kamu tidak boleh;
tidak boleh mereka lulus kepada kami, yang akan
datang dari sana.
------------------------------------------------Enam 6:128 - Dia akan berkata: “Api adalah rumah
kamu. Bertanyalah kepadanya selama- lamanya,
kecuali orang yang dikehendaki Allah.
Hud 11:106-107 - 106. Dan bagi orang-orang yang
celaka, mereka akan berada di dalam neraka ...
107. Di dalamnya ... kecuali jika Tuhanmu
menamakannya.

Adakah tubuh kebangkitan itu tubuh jasmani yang
mempunyai daging, tulang dan darah?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
1 Korintus 15:35-50 - 35. Bagaimanakah orang mati
dibangkitkan? Dan dengan apa badan mereka datang?
44. Ia disemai sebagai badan semula jadi, ia
dibangkitkan badan rohani. Terdapat tubuh semula
jadi dan ada tubuh rohani ... 50. daging dan
darah tidak dapat mewarisi kerajaan Allah ...
------------------------------------------------Bakara 2:25 & 259 - 25. Akan ada pasangan yang murni
untuk mereka, dan mereka akan kekal di sana selamalamanya ... 259. Lihat bagaimana Kami akan
membangkitkan mereka dan memakainya dengan daging.
Zuhruf 43:70 - Masuklah ke dalam Taman, kamu dan
isteri-isteri kamu, untuk menjadi gembira.
Vakia 56:35-38 - 35. Kami mencipta semula wanitawanita itu, 36. dan menjadikan mereka perawan,
sahabat yang sayang pada zaman yang sama.
Nebe 78:33 - Perempuan muda yang bersamaan dengan
payudara tegar.

Adakah tubuh kebangkitan itu tubuh jasmani yang
mempunyai daging, tulang dan darah?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
1 Korintus 15:35-50 - 35. Bagaimanakah orang mati
dibangkitkan? Dan dengan apa badan mereka datang?
44. Ia disemai sebagai badan semula jadi, ia
dibangkitkan badan rohani. Terdapat tubuh semula
jadi dan ada tubuh rohani ... 50. daging dan
darah tidak dapat mewarisi kerajaan Allah ...
------------------------------------------------Bakara 2:25 & 259 - 25. Akan ada pasangan yang murni
untuk mereka, dan mereka akan kekal di sana selamalamanya ... 259. Lihat bagaimana Kami akan
membangkitkan mereka dan memakainya dengan daging.
Zuhruf 43:70 - Masuklah ke dalam Taman, kamu dan
isteri-isteri kamu, untuk menjadi gembira.
Vakia 56:35-38 - 35. Kami mencipta semula wanitawanita itu, 36. dan menjadikan mereka perawan,
sahabat yang sayang pada zaman yang sama.
Nebe 78:33 - Perempuan muda yang bersamaan dengan
payudara tegar.
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Jika seseorang pergi ke Neraka, adakah dia
mungkin keluar pada waktu kemudian dan pergi ke
Syurga?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Matius 25:41 & 46 - 41. Kemudian ia akan berkata
juga kepada mereka di sebelah kiri, Keluarlah
dari aku, kamu dikutuk, ke dalam api abadi, yang
disediakan untuk setan dan malaikat- malaikatNya. .. 46. Dan ini akan pergi ke dalam hukuman
kekal ...
Lukas 16:25-26 - 25. Abraham berkata ... sekarang
dia dihiburkan, dan kamu disiksa. .. 26. antara
kami dan kamu ada suatu selang yang besar, supaya
mereka yang dari sini kepada kamu tidak boleh;
tidak boleh mereka lulus kepada kami, yang akan
datang dari sana.
------------------------------------------------Enam 6:128 - Dia akan berkata: “Api adalah rumah
kamu. Bertanyalah kepadanya selama- lamanya,
kecuali orang yang dikehendaki Allah.
Hud 11:106-107 - 106. Dan bagi orang-orang yang
celaka, mereka akan berada di dalam neraka ...
107. Di dalamnya ... kecuali jika Tuhanmu
menamakannya.

Jika seseorang pergi ke Neraka, adakah dia
mungkin keluar pada waktu kemudian dan pergi ke
Syurga?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Matius 25:41 & 46 - 41. Kemudian ia akan berkata
juga kepada mereka di sebelah kiri, Keluarlah
dari aku, kamu dikutuk, ke dalam api abadi, yang
disediakan untuk setan dan malaikat- malaikatNya. .. 46. Dan ini akan pergi ke dalam hukuman
kekal ...
Lukas 16:25-26 - 25. Abraham berkata ... sekarang
dia dihiburkan, dan kamu disiksa. .. 26. antara
kami dan kamu ada suatu selang yang besar, supaya
mereka yang dari sini kepada kamu tidak boleh;
tidak boleh mereka lulus kepada kami, yang akan
datang dari sana.
------------------------------------------------Enam 6:128 - Dia akan berkata: “Api adalah rumah
kamu. Bertanyalah kepadanya selama- lamanya,
kecuali orang yang dikehendaki Allah.
Hud 11:106-107 - 106. Dan bagi orang-orang yang
celaka, mereka akan berada di dalam neraka ...
107. Di dalamnya ... kecuali jika Tuhanmu
menamakannya.

Adakah tubuh kebangkitan itu tubuh jasmani yang
mempunyai daging, tulang dan darah?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
1 Korintus 15:35-50 - 35. Bagaimanakah orang mati
dibangkitkan? Dan dengan apa badan mereka datang?
44. Ia disemai sebagai badan semula jadi, ia
dibangkitkan badan rohani. Terdapat tubuh semula
jadi dan ada tubuh rohani ... 50. daging dan
darah tidak dapat mewarisi kerajaan Allah ...
------------------------------------------------Bakara 2:25 & 259 - 25. Akan ada pasangan yang murni
untuk mereka, dan mereka akan kekal di sana selamalamanya ... 259. Lihat bagaimana Kami akan
membangkitkan mereka dan memakainya dengan daging.
Zuhruf 43:70 - Masuklah ke dalam Taman, kamu dan
isteri-isteri kamu, untuk menjadi gembira.
Vakia 56:35-38 - 35. Kami mencipta semula wanitawanita itu, 36. dan menjadikan mereka perawan,
sahabat yang sayang pada zaman yang sama.
Nebe 78:33 - Perempuan muda yang bersamaan dengan
payudara tegar.

Adakah tubuh kebangkitan itu tubuh jasmani yang
mempunyai daging, tulang dan darah?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
1 Korintus 15:35-50 - 35. Bagaimanakah orang mati
dibangkitkan? Dan dengan apa badan mereka datang?
44. Ia disemai sebagai badan semula jadi, ia
dibangkitkan badan rohani. Terdapat tubuh semula
jadi dan ada tubuh rohani ... 50. daging dan
darah tidak dapat mewarisi kerajaan Allah ...
------------------------------------------------Bakara 2:25 & 259 - 25. Akan ada pasangan yang murni
untuk mereka, dan mereka akan kekal di sana selamalamanya ... 259. Lihat bagaimana Kami akan
membangkitkan mereka dan memakainya dengan daging.
Zuhruf 43:70 - Masuklah ke dalam Taman, kamu dan
isteri-isteri kamu, untuk menjadi gembira.
Vakia 56:35-38 - 35. Kami mencipta semula wanitawanita itu, 36. dan menjadikan mereka perawan,
sahabat yang sayang pada zaman yang sama.
Nebe 78:33 - Perempuan muda yang bersamaan dengan
payudara tegar.
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Adakah hubungan seks dan perkahwinan wujud di
Syurga? (Houris)
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Matius 22:28-33 - 28. dalam kebangkitan yang
isterinya akan dia? ... Sebab mereka semua
memilikinya. 29. Yesus menjawab ... Kamu sesat,
tidak mengetahui tulisan suci, ataupun kuasa
Tuhan. 30. Karena dalam kebangkitan mereka tidak
berkahwin, dan tidak diberikan dalam perkawinan,
tetapi seperti malaikat-malaikat Allah di surga.
1 Korintus 15:50 - Daging dan darah tidak dapat
masuk ke dalam Kerajaan Allah; tidak pula rasuah
mewarisi ketidakbenaran.
------------------------------------------------Tur 52:20 - Dan Kami akan mempersembahkan mereka
kepada jam dengan mata yang besar dan indah.
Rahman 55: 55-56, 70-72 - 55. Siapakah di antara
berkat-berkat Tuhan kamu yang manakah yang kamu
dustakan? 56. Di dalamnya ada gadis yang menatap
sederhana, yang tidak pernah dijamah oleh lelaki
atau jinni sebelum mereka… 70. Di dalamnya mereka
akan suci dan adil… 72. Jam berlindung di astaka.

Adakah hubungan seks dan perkahwinan wujud di
Syurga? (Houris)
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Matius 22:28-33 - 28. dalam kebangkitan yang
isterinya akan dia? ... Sebab mereka semua
memilikinya. 29. Yesus menjawab ... Kamu sesat,
tidak mengetahui tulisan suci, ataupun kuasa
Tuhan. 30. Karena dalam kebangkitan mereka tidak
berkahwin, dan tidak diberikan dalam perkawinan,
tetapi seperti malaikat-malaikat Allah di surga.
1 Korintus 15:50 - Daging dan darah tidak dapat
masuk ke dalam Kerajaan Allah; tidak pula rasuah
mewarisi ketidakbenaran.
------------------------------------------------Tur 52:20 - Dan Kami akan mempersembahkan mereka
kepada jam dengan mata yang besar dan indah.
Rahman 55: 55-56, 70-72 - 55. Siapakah di antara
berkat-berkat Tuhan kamu yang manakah yang kamu
dustakan? 56. Di dalamnya ada gadis yang menatap
sederhana, yang tidak pernah dijamah oleh lelaki
atau jinni sebelum mereka… 70. Di dalamnya mereka
akan suci dan adil… 72. Jam berlindung di astaka.

Adakah Gereja universal dianggap sebagai
“Pengantin Kristus”?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Efesus 5:23, 25, & 32 - 23. Kristus ialah ketua
gereja ... 25. Hai suami, kasihilah isterimu,
walaupun Chris t mengasihi gereja dan memberikan
dirinya untuk itu ... 32. Rahasia ini besar,
tetapi saya bercakap mengenai Kristus dan gereja.
Wahyu 19:7 - Marilah kita bersukacita dan
bersorak-sorak, dan memberi Hono u r kepadanya:
untuk perkahwinan itu Anak Domba telah tiba, dan
isterinya telah siap sedia.
Wahyu 21:9 - Ayo ke sini, saya akan menunjukkan
kepada anda pengantin perempuan, isteri Anak
Domba itu.
Wahyu 22:17 - Dan Roh dan pengantin perempuan
berkata, “Marilah.” Dan hendaklah dia yang
mendengarnya berkata, Ayo. Dan biarlah dia yang
menjadi najis datang. Dan sesiapa yang mahu,
hendaklah dia mengambil air kehidupan dengan bebas.
------------------------------------------------Nota: Al-Quran hanya menyebut Gereja sekali dan
tidak menyebut “Pengantin Kristus”: Hajj 22:40.

Adakah Gereja universal dianggap sebagai
“Pengantin Kristus”?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Efesus 5:23, 25, & 32 - 23. Kristus ialah ketua
gereja ... 25. Hai suami, kasihilah isterimu,
walaupun Chris t mengasihi gereja dan memberikan
dirinya untuk itu ... 32. Rahasia ini besar,
tetapi saya bercakap mengenai Kristus dan gereja.
Wahyu 19:7 - Marilah kita bersukacita dan
bersorak-sorak, dan memberi Hono u r kepadanya:
untuk perkahwinan itu Anak Domba telah tiba, dan
isterinya telah siap sedia.
Wahyu 21:9 - Ayo ke sini, saya akan menunjukkan
kepada anda pengantin perempuan, isteri Anak
Domba itu.
Wahyu 22:17 - Dan Roh dan pengantin perempuan
berkata, “Marilah.” Dan hendaklah dia yang
mendengarnya berkata, Ayo. Dan biarlah dia yang
menjadi najis datang. Dan sesiapa yang mahu,
hendaklah dia mengambil air kehidupan dengan bebas.
------------------------------------------------Nota: Al-Quran hanya menyebut Gereja sekali dan
tidak menyebut “Pengantin Kristus”: Hajj 22:40.
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Adakah hubungan seks dan perkahwinan wujud di
Syurga? (Houris)
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Matius 22:28-33 - 28. dalam kebangkitan yang
isterinya akan dia? ... Sebab mereka semua
memilikinya. 29. Yesus menjawab ... Kamu sesat,
tidak mengetahui tulisan suci, ataupun kuasa
Tuhan. 30. Karena dalam kebangkitan mereka tidak
berkahwin, dan tidak diberikan dalam perkawinan,
tetapi seperti malaikat-malaikat Allah di surga.
1 Korintus 15:50 - Daging dan darah tidak dapat
masuk ke dalam Kerajaan Allah; tidak pula rasuah
mewarisi ketidakbenaran.
------------------------------------------------Tur 52:20 - Dan Kami akan mempersembahkan mereka
kepada jam dengan mata yang besar dan indah.
Rahman 55: 55-56, 70-72 - 55. Siapakah di antara
berkat-berkat Tuhan kamu yang manakah yang kamu
dustakan? 56. Di dalamnya ada gadis yang menatap
sederhana, yang tidak pernah dijamah oleh lelaki
atau jinni sebelum mereka… 70. Di dalamnya mereka
akan suci dan adil… 72. Jam berlindung di astaka.

Adakah hubungan seks dan perkahwinan wujud di
Syurga? (Houris)
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Matius 22:28-33 - 28. dalam kebangkitan yang
isterinya akan dia? ... Sebab mereka semua
memilikinya. 29. Yesus menjawab ... Kamu sesat,
tidak mengetahui tulisan suci, ataupun kuasa
Tuhan. 30. Karena dalam kebangkitan mereka tidak
berkahwin, dan tidak diberikan dalam perkawinan,
tetapi seperti malaikat-malaikat Allah di surga.
1 Korintus 15:50 - Daging dan darah tidak dapat
masuk ke dalam Kerajaan Allah; tidak pula rasuah
mewarisi ketidakbenaran.
------------------------------------------------Tur 52:20 - Dan Kami akan mempersembahkan mereka
kepada jam dengan mata yang besar dan indah.
Rahman 55: 55-56, 70-72 - 55. Siapakah di antara
berkat-berkat Tuhan kamu yang manakah yang kamu
dustakan? 56. Di dalamnya ada gadis yang menatap
sederhana, yang tidak pernah dijamah oleh lelaki
atau jinni sebelum mereka… 70. Di dalamnya mereka
akan suci dan adil… 72. Jam berlindung di astaka.

Adakah Gereja universal dianggap sebagai
“Pengantin Kristus”?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Efesus 5:23, 25, & 32 - 23. Kristus ialah ketua
gereja ... 25. Hai suami, kasihilah isterimu,
walaupun Chris t mengasihi gereja dan memberikan
dirinya untuk itu ... 32. Rahasia ini besar,
tetapi saya bercakap mengenai Kristus dan gereja.
Wahyu 19:7 - Marilah kita bersukacita dan
bersorak-sorak, dan memberi Hono u r kepadanya:
untuk perkahwinan itu Anak Domba telah tiba, dan
isterinya telah siap sedia.
Wahyu 21:9 - Ayo ke sini, saya akan menunjukkan
kepada anda pengantin perempuan, isteri Anak
Domba itu.
Wahyu 22:17 - Dan Roh dan pengantin perempuan
berkata, “Marilah.” Dan hendaklah dia yang
mendengarnya berkata, Ayo. Dan biarlah dia yang
menjadi najis datang. Dan sesiapa yang mahu,
hendaklah dia mengambil air kehidupan dengan bebas.
------------------------------------------------Nota: Al-Quran hanya menyebut Gereja sekali dan
tidak menyebut “Pengantin Kristus”: Hajj 22:40.

Adakah Gereja universal dianggap sebagai
“Pengantin Kristus”?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Efesus 5:23, 25, & 32 - 23. Kristus ialah ketua
gereja ... 25. Hai suami, kasihilah isterimu,
walaupun Chris t mengasihi gereja dan memberikan
dirinya untuk itu ... 32. Rahasia ini besar,
tetapi saya bercakap mengenai Kristus dan gereja.
Wahyu 19:7 - Marilah kita bersukacita dan
bersorak-sorak, dan memberi Hono u r kepadanya:
untuk perkahwinan itu Anak Domba telah tiba, dan
isterinya telah siap sedia.
Wahyu 21:9 - Ayo ke sini, saya akan menunjukkan
kepada anda pengantin perempuan, isteri Anak
Domba itu.
Wahyu 22:17 - Dan Roh dan pengantin perempuan
berkata, “Marilah.” Dan hendaklah dia yang
mendengarnya berkata, Ayo. Dan biarlah dia yang
menjadi najis datang. Dan sesiapa yang mahu,
hendaklah dia mengambil air kehidupan dengan bebas.
------------------------------------------------Nota: Al-Quran hanya menyebut Gereja sekali dan
tidak menyebut “Pengantin Kristus”: Hajj 22:40.
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Isu-isu Kehidupan Praktikal

Isu-isu Kehidupan Praktikal

Adakah Tuhan mahu percayawan hari ini hidup di
bawah hukum? (Syariah )
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Roma 6:14 - Karena dosa tidak akan berkuasa atas
kamu; kerana kamu tidak berada di bawah hukum
tetapi di bawah kasih karunia.
Roma 10:4 - Sebab Kristus adalah akhir hukum
untuk kebenaran kepada semua orang yang percaya.
Galatia 3:11 & 25 - 11 . Tetapi bahawa tidak ada
manusia yang dibenarkan oleh hukum Allah jelas;
kerana, Yang adil akan hidup dengan iman ... 25.
Tetapi setelah iman datang, tidak lagi di bawah
guru sekolah.
------------------------------------------------Maide 5:48 - Kami telah melantik undang-undang
(ilahi) dan jalan yang dilalui.
Jathiyah 45:18 - Dan sekarang Kami tetapkan
kepadamu (wahai Muhammad) di jalan yang dari
perintah Kami; jadi ikuti ...

Adakah Tuhan mahu percayawan hari ini hidup di
bawah hukum? (Syariah )
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Roma 6:14 - Karena dosa tidak akan berkuasa atas
kamu; kerana kamu tidak berada di bawah hukum
tetapi di bawah kasih karunia.
Roma 10:4 - Sebab Kristus adalah akhir hukum
untuk kebenaran kepada semua orang yang percaya.
Galatia 3:11 & 25 - 11 . Tetapi bahawa tidak ada
manusia yang dibenarkan oleh hukum Allah jelas;
kerana, Yang adil akan hidup dengan iman ... 25.
Tetapi setelah iman datang, tidak lagi di bawah
guru sekolah.
------------------------------------------------Maide 5:48 - Kami telah melantik undang-undang
(ilahi) dan jalan yang dilalui.
Jathiyah 45:18 - Dan sekarang Kami tetapkan
kepadamu (wahai Muhammad) di jalan yang dari
perintah Kami; jadi ikuti ...

Adakah percayawan dilarang untuk minum arak?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Lukas 7: 34-35 - 34. Anak manusia datang makan
dan minum; dan kamu berkata, “Lihat, seorang
pemalas, dan tukang anggur, sahabat pemungut
cukai dan orang berdosa! 35. Tetapi kebijaksanaan
dibenarkan oleh semua anaknya.
Yohanes 2:1-11 - mereka tidak mempunyai wain ...
Yesus ... mengisi air panci dengan air ... yang
dibuat wain.
1 Timotius 5:23
- Minum tidak lagi air, tetapi
gunakan sedikit wain untuk perutmu dan kelemahan
yang kerap.
------------------------------------------------Bakara 2:219 - Mereka bertanya tentang minum dan
perjudian. Katakanlah: “T sini adalah bahaya
besar dalam kedua ...”
Maide 5:90-91 - 90. Wahai orang-orang yang
beriman! Intoxicants dan perjudian, dan (dedikasi
ghaib) batu dan anak panah ilahi hanyalah salah
satu perbuatan Syaitan. Biarkan mereka
mengetepikan supaya anda berjaya. 91. Tidakkah
kamu mahu menjauhkan diri?

Adakah percayawan dilarang untuk minum arak?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Lukas 7: 34-35 - 34. Anak manusia datang makan
dan minum; dan kamu berkata, “Lihat, seorang
pemalas, dan tukang anggur, sahabat pemungut
cukai dan orang berdosa! 35. Tetapi kebijaksanaan
dibenarkan oleh semua anaknya.
Yohanes 2:1-11 - mereka tidak mempunyai wain ...
Yesus ... mengisi air panci dengan air ... yang
dibuat wain.
1 Timotius 5:23
- Minum tidak lagi air, tetapi
gunakan sedikit wain untuk perutmu dan kelemahan
yang kerap.
------------------------------------------------Bakara 2:219 - Mereka bertanya tentang minum dan
perjudian. Katakanlah: “T sini adalah bahaya
besar dalam kedua ...”
Maide 5:90-91 - 90. Wahai orang-orang yang
beriman! Intoxicants dan perjudian, dan (dedikasi
ghaib) batu dan anak panah ilahi hanyalah salah
satu perbuatan Syaitan. Biarkan mereka
mengetepikan supaya anda berjaya. 91. Tidakkah
kamu mahu menjauhkan diri?

Isu-isu Kehidupan Praktikal

Isu-isu Kehidupan Praktikal

Adakah Tuhan mahu percayawan hari ini hidup di
bawah hukum? (Syariah )
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Roma 6:14 - Karena dosa tidak akan berkuasa atas
kamu; kerana kamu tidak berada di bawah hukum
tetapi di bawah kasih karunia.
Roma 10:4 - Sebab Kristus adalah akhir hukum
untuk kebenaran kepada semua orang yang percaya.
Galatia 3:11 & 25 - 11 . Tetapi bahawa tidak ada
manusia yang dibenarkan oleh hukum Allah jelas;
kerana, Yang adil akan hidup dengan iman ... 25.
Tetapi setelah iman datang, tidak lagi di bawah
guru sekolah.
------------------------------------------------Maide 5:48 - Kami telah melantik undang-undang
(ilahi) dan jalan yang dilalui.
Jathiyah 45:18 - Dan sekarang Kami tetapkan
kepadamu (wahai Muhammad) di jalan yang dari
perintah Kami; jadi ikuti ...

Adakah Tuhan mahu percayawan hari ini hidup di
bawah hukum? (Syariah )
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Roma 6:14 - Karena dosa tidak akan berkuasa atas
kamu; kerana kamu tidak berada di bawah hukum
tetapi di bawah kasih karunia.
Roma 10:4 - Sebab Kristus adalah akhir hukum
untuk kebenaran kepada semua orang yang percaya.
Galatia 3:11 & 25 - 11 . Tetapi bahawa tidak ada
manusia yang dibenarkan oleh hukum Allah jelas;
kerana, Yang adil akan hidup dengan iman ... 25.
Tetapi setelah iman datang, tidak lagi di bawah
guru sekolah.
------------------------------------------------Maide 5:48 - Kami telah melantik undang-undang
(ilahi) dan jalan yang dilalui.
Jathiyah 45:18 - Dan sekarang Kami tetapkan
kepadamu (wahai Muhammad) di jalan yang dari
perintah Kami; jadi ikuti ...

Adakah percayawan dilarang untuk minum arak?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Lukas 7: 34-35 - 34. Anak manusia datang makan
dan minum; dan kamu berkata, “Lihat, seorang
pemalas, dan tukang anggur, sahabat pemungut
cukai dan orang berdosa! 35. Tetapi kebijaksanaan
dibenarkan oleh semua anaknya.
Yohanes 2:1-11 - mereka tidak mempunyai wain ...
Yesus ... mengisi air panci dengan air ... yang
dibuat wain.
1 Timotius 5:23
- Minum tidak lagi air, tetapi
gunakan sedikit wain untuk perutmu dan kelemahan
yang kerap.
------------------------------------------------Bakara 2:219 - Mereka bertanya tentang minum dan
perjudian. Katakanlah: “T sini adalah bahaya
besar dalam kedua ...”
Maide 5:90-91 - 90. Wahai orang-orang yang
beriman! Intoxicants dan perjudian, dan (dedikasi
ghaib) batu dan anak panah ilahi hanyalah salah
satu perbuatan Syaitan. Biarkan mereka
mengetepikan supaya anda berjaya. 91. Tidakkah
kamu mahu menjauhkan diri?

Adakah percayawan dilarang untuk minum arak?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Lukas 7: 34-35 - 34. Anak manusia datang makan
dan minum; dan kamu berkata, “Lihat, seorang
pemalas, dan tukang anggur, sahabat pemungut
cukai dan orang berdosa! 35. Tetapi kebijaksanaan
dibenarkan oleh semua anaknya.
Yohanes 2:1-11 - mereka tidak mempunyai wain ...
Yesus ... mengisi air panci dengan air ... yang
dibuat wain.
1 Timotius 5:23
- Minum tidak lagi air, tetapi
gunakan sedikit wain untuk perutmu dan kelemahan
yang kerap.
------------------------------------------------Bakara 2:219 - Mereka bertanya tentang minum dan
perjudian. Katakanlah: “T sini adalah bahaya
besar dalam kedua ...”
Maide 5:90-91 - 90. Wahai orang-orang yang
beriman! Intoxicants dan perjudian, dan (dedikasi
ghaib) batu dan anak panah ilahi hanyalah salah
satu perbuatan Syaitan. Biarkan mereka
mengetepikan supaya anda berjaya. 91. Tidakkah
kamu mahu menjauhkan diri?
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Adakah percayawan dilarang untuk makan daging
babi?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Kisah 10:13-15 - 13. Bangun, Petrus; membunuh dan
makan. 14. Tetapi Petrus berkata, Tidak demikian,
Tuhan; kerana saya tidak pernah makan apa-apa
yang biasa atau haram. 15. Dan suara itu berkata
kepadanya untuk kedua kalinya, Apa yang telah
dibersihkan Allah, yang tidak kamu umumkan.
1 Korintus 10:25 - Apa pun yang dijual di pasar,
yang dimakan, tidak mempersoalkan untuk hati
nurani ...
Kolose 2:16 - Oleh itu, janganlah seorang pun
menghukum kamu dalam makanan, atau minum ...
------------------------------------------------Maide 5:3 - Diharamkan kepada kamu (untuk
makanan) adalah bangkai dan darah dan babi ...
En'am 6:145 - Katakanlah: “(daging) dilarang
menjadi pemakan yang dia makan dari itu ...
menjadi bangkai, atau darah yang dicurahkan, atau
babi, kerana itu pasti busuk.”

Adakah percayawan dilarang untuk makan daging
babi?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Kisah 10:13-15 - 13. Bangun, Petrus; membunuh dan
makan. 14. Tetapi Petrus berkata, Tidak demikian,
Tuhan; kerana saya tidak pernah makan apa-apa
yang biasa atau haram. 15. Dan suara itu berkata
kepadanya untuk kedua kalinya, Apa yang telah
dibersihkan Allah, yang tidak kamu umumkan.
1 Korintus 10:25 - Apa pun yang dijual di pasar,
yang dimakan, tidak mempersoalkan untuk hati
nurani ...
Kolose 2:16 - Oleh itu, janganlah seorang pun
menghukum kamu dalam makanan, atau minum ...
------------------------------------------------Maide 5:3 - Diharamkan kepada kamu (untuk
makanan) adalah bangkai dan darah dan babi ...
En'am 6:145 - Katakanlah: “(daging) dilarang
menjadi pemakan yang dia makan dari itu ...
menjadi bangkai, atau darah yang dicurahkan, atau
babi, kerana itu pasti busuk.”

Adakah Tuhan mengharapkan percayawan untuk
berpuasa hari ini?
Bible
Al-Quran
Ya / Ya
Joel 2:12 - Oleh itu juga sekarang, firman TUHAN,
giliran kamu walaupun kepada saya dengan segenap
hatimu, dan dengan berpuasa, dan dengan menangis
dan dengan berkabung .
Matius 6:17 - Tetapi engkau, apabila engkau
berpuasa, tolonglah kepalamu dan cuci wajahmu.
Markus 2:20 - 20. Tetapi akan datang, apabila
pengantin lelaki itu akan diambil dari mereka,
dan kemudian mereka akan berpuasa pada masa itu.
1 Korintus 7:5 - berikan diri kepada puasa dan
doa; dan berkumpul lagi ...
------------------------------------------------Bakara 2: 183 & 185 - 183. Hai orang-orang yang
beriman! Puasa ditetapkan untuk kamu, seperti
yang ditetapkan untuk orang-orang yang datang
sebelum kamu ... 185. bulan Ramadhan di mana AlQuran telah diturunkan ... barangsiapa yang hadir
pada bulan itu hendaklah dia berpuasa.
Ahzab 33:35 - Lihat; lelaki yang menyerah diri
kepada Allah ... lelaki yang berpuasa dan wanita
yang berpuasa ... Allah telah menyediakan bagi
mereka pengampunan, dan pahala yang besar.

Adakah Tuhan mengharapkan percayawan untuk
berpuasa hari ini?
Bible
Al-Quran
Ya / Ya
Joel 2:12 - Oleh itu juga sekarang, firman TUHAN,
giliran kamu walaupun kepada saya dengan segenap
hatimu, dan dengan berpuasa, dan dengan menangis
dan dengan berkabung .
Matius 6:17 - Tetapi engkau, apabila engkau
berpuasa, tolonglah kepalamu dan cuci wajahmu.
Markus 2:20 - 20. Tetapi akan datang, apabila
pengantin lelaki itu akan diambil dari mereka,
dan kemudian mereka akan berpuasa pada masa itu.
1 Korintus 7:5 - berikan diri kepada puasa dan
doa; dan berkumpul lagi ...
------------------------------------------------Bakara 2: 183 & 185 - 183. Hai orang-orang yang
beriman! Puasa ditetapkan untuk kamu, seperti
yang ditetapkan untuk orang-orang yang datang
sebelum kamu ... 185. bulan Ramadhan di mana AlQuran telah diturunkan ... barangsiapa yang hadir
pada bulan itu hendaklah dia berpuasa.
Ahzab 33:35 - Lihat; lelaki yang menyerah diri
kepada Allah ... lelaki yang berpuasa dan wanita
yang berpuasa ... Allah telah menyediakan bagi
mereka pengampunan, dan pahala yang besar.
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Adakah percayawan dilarang untuk makan daging
babi?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Kisah 10:13-15 - 13. Bangun, Petrus; membunuh dan
makan. 14. Tetapi Petrus berkata, Tidak demikian,
Tuhan; kerana saya tidak pernah makan apa-apa
yang biasa atau haram. 15. Dan suara itu berkata
kepadanya untuk kedua kalinya, Apa yang telah
dibersihkan Allah, yang tidak kamu umumkan.
1 Korintus 10:25 - Apa pun yang dijual di pasar,
yang dimakan, tidak mempersoalkan untuk hati
nurani ...
Kolose 2:16 - Oleh itu, janganlah seorang pun
menghukum kamu dalam makanan, atau minum ...
------------------------------------------------Maide 5:3 - Diharamkan kepada kamu (untuk
makanan) adalah bangkai dan darah dan babi ...
En'am 6:145 - Katakanlah: “(daging) dilarang
menjadi pemakan yang dia makan dari itu ...
menjadi bangkai, atau darah yang dicurahkan, atau
babi, kerana itu pasti busuk.”

Adakah percayawan dilarang untuk makan daging
babi?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Kisah 10:13-15 - 13. Bangun, Petrus; membunuh dan
makan. 14. Tetapi Petrus berkata, Tidak demikian,
Tuhan; kerana saya tidak pernah makan apa-apa
yang biasa atau haram. 15. Dan suara itu berkata
kepadanya untuk kedua kalinya, Apa yang telah
dibersihkan Allah, yang tidak kamu umumkan.
1 Korintus 10:25 - Apa pun yang dijual di pasar,
yang dimakan, tidak mempersoalkan untuk hati
nurani ...
Kolose 2:16 - Oleh itu, janganlah seorang pun
menghukum kamu dalam makanan, atau minum ...
------------------------------------------------Maide 5:3 - Diharamkan kepada kamu (untuk
makanan) adalah bangkai dan darah dan babi ...
En'am 6:145 - Katakanlah: “(daging) dilarang
menjadi pemakan yang dia makan dari itu ...
menjadi bangkai, atau darah yang dicurahkan, atau
babi, kerana itu pasti busuk.”

Adakah Tuhan mengharapkan percayawan untuk
berpuasa hari ini?
Bible
Al-Quran
Ya / Ya
Joel 2:12 - Oleh itu juga sekarang, firman TUHAN,
giliran kamu walaupun kepada saya dengan segenap
hatimu, dan dengan berpuasa, dan dengan menangis
dan dengan berkabung .
Matius 6:17 - Tetapi engkau, apabila engkau
berpuasa, tolonglah kepalamu dan cuci wajahmu.
Markus 2:20 - 20. Tetapi akan datang, apabila
pengantin lelaki itu akan diambil dari mereka,
dan kemudian mereka akan berpuasa pada masa itu.
1 Korintus 7:5 - berikan diri kepada puasa dan
doa; dan berkumpul lagi ...
------------------------------------------------Bakara 2: 183 & 185 - 183. Hai orang-orang yang
beriman! Puasa ditetapkan untuk kamu, seperti
yang ditetapkan untuk orang-orang yang datang
sebelum kamu ... 185. bulan Ramadhan di mana AlQuran telah diturunkan ... barangsiapa yang hadir
pada bulan itu hendaklah dia berpuasa.
Ahzab 33:35 - Lihat; lelaki yang menyerah diri
kepada Allah ... lelaki yang berpuasa dan wanita
yang berpuasa ... Allah telah menyediakan bagi
mereka pengampunan, dan pahala yang besar.

Adakah Tuhan mengharapkan percayawan untuk
berpuasa hari ini?
Bible
Al-Quran
Ya / Ya
Joel 2:12 - Oleh itu juga sekarang, firman TUHAN,
giliran kamu walaupun kepada saya dengan segenap
hatimu, dan dengan berpuasa, dan dengan menangis
dan dengan berkabung .
Matius 6:17 - Tetapi engkau, apabila engkau
berpuasa, tolonglah kepalamu dan cuci wajahmu.
Markus 2:20 - 20. Tetapi akan datang, apabila
pengantin lelaki itu akan diambil dari mereka,
dan kemudian mereka akan berpuasa pada masa itu.
1 Korintus 7:5 - berikan diri kepada puasa dan
doa; dan berkumpul lagi ...
------------------------------------------------Bakara 2: 183 & 185 - 183. Hai orang-orang yang
beriman! Puasa ditetapkan untuk kamu, seperti
yang ditetapkan untuk orang-orang yang datang
sebelum kamu ... 185. bulan Ramadhan di mana AlQuran telah diturunkan ... barangsiapa yang hadir
pada bulan itu hendaklah dia berpuasa.
Ahzab 33:35 - Lihat; lelaki yang menyerah diri
kepada Allah ... lelaki yang berpuasa dan wanita
yang berpuasa ... Allah telah menyediakan bagi
mereka pengampunan, dan pahala yang besar.
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Adakah Tuhan lebih berkenan jika doa dan puasa
dilakukan secara terbuka sampai boleh dilihat
oleh orang lain?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Matius 6:5-8 - 6. Tetapi apabila anda berdoa masuk ke
dalam bilik anda, dan apabila anda menutup pintu
anda, berdoalah kepada Bapa mereka, yang berada dalam
rahasia; dan Bapa-Mu, yang melihat diam-diam, akan
membalas kamu dengan terang.
Matius 6:16-18 - 16. Selain itu, apabila kamu
berpuasa… 18. tidak muncul kepada manusia untuk
berpuasa, tetapi kepada Bapamu, yang melihat
secara rahsia; dan Bapamu yang melihat secara
rahsia, akan membalasmu secara terbuka.
------------------------------------------------Nisa 4:103 - Dan apabila anda mempunyai p e r
dibentuk (berjemaah) solat, maka sebutlah Allah
semasa kamu berdiri, duduk dan berbaring.
Jumah 62:9 - Hai orang yang beriman! Apabila
panggilan didengar untuk doa hari jemaah, bersegera
kepada peringatan Allah dan hentikan perdagangan anda
. Itu lebih baik untuk anda jika anda tahu.

Adakah Tuhan lebih berkenan jika doa dan puasa
dilakukan secara terbuka sampai boleh dilihat
oleh orang lain?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Matius 6:5-8 - 6. Tetapi apabila anda berdoa masuk ke
dalam bilik anda, dan apabila anda menutup pintu
anda, berdoalah kepada Bapa mereka, yang berada dalam
rahasia; dan Bapa-Mu, yang melihat diam-diam, akan
membalas kamu dengan terang.
Matius 6:16-18 - 16. Selain itu, apabila kamu
berpuasa… 18. tidak muncul kepada manusia untuk
berpuasa, tetapi kepada Bapamu, yang melihat
secara rahsia; dan Bapamu yang melihat secara
rahsia, akan membalasmu secara terbuka.
------------------------------------------------Nisa 4:103 - Dan apabila anda mempunyai p e r
dibentuk (berjemaah) solat, maka sebutlah Allah
semasa kamu berdiri, duduk dan berbaring.
Jumah 62:9 - Hai orang yang beriman! Apabila
panggilan didengar untuk doa hari jemaah, bersegera
kepada peringatan Allah dan hentikan perdagangan anda
. Itu lebih baik untuk anda jika anda tahu.

Adakah Tuhan mahu orang berpuasa pada siang hari
dan berjamu pada waktu malam selama sebulan
setiap tahun? (Ramadan)
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Yesaya 58:3 -7 - 6 Bukankah ini pepatah yang
telah kupilih untuk melepaskan segala kejahatan,
untuk melenyapkan beban berat, dan membiarkan
orang-orang yang tertindas bebas, dan supaya kamu
melanggar setiap kuk ?
Matius 6:16-18 - 16. Selain itu, apabila kamu
berpuasa ... 18. tidak muncul kepada manusia
untuk berpuasa, tetapi kepada Bapa kamu, yang
melihat secara rahsia .
------------------------------------------------Bakara 2:183-185 - 183. Hai orang-orang yang
beriman! Puasa ditetapkan untuk kamu, seperti
yang ditetapkan bagi orang-orang yang datang
sebelum kamu ... 185. Bulan Ramadan ... sesiapa
yang kamu hadir pada bulan itu hendaklah dia
berpuasa; tetapi orang yang sakit atau dalam
perjalanan akan berpuasa (sama) beberapa hari
kemudian. Allah menghendaki kemudahan kamu; Dia
tidak menghendaki kesukaran; dan (Dia mahu)
bahawa anda perlu melengkapkan tempoh ...

Adakah Tuhan mahu orang berpuasa pada siang hari
dan berjamu pada waktu malam selama sebulan
setiap tahun? (Ramadan)
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Yesaya 58:3 -7 - 6 Bukankah ini pepatah yang
telah kupilih untuk melepaskan segala kejahatan,
untuk melenyapkan beban berat, dan membiarkan
orang-orang yang tertindas bebas, dan supaya kamu
melanggar setiap kuk ?
Matius 6:16-18 - 16. Selain itu, apabila kamu
berpuasa ... 18. tidak muncul kepada manusia
untuk berpuasa, tetapi kepada Bapa kamu, yang
melihat secara rahsia .
------------------------------------------------Bakara 2:183-185 - 183. Hai orang-orang yang
beriman! Puasa ditetapkan untuk kamu, seperti
yang ditetapkan bagi orang-orang yang datang
sebelum kamu ... 185. Bulan Ramadan ... sesiapa
yang kamu hadir pada bulan itu hendaklah dia
berpuasa; tetapi orang yang sakit atau dalam
perjalanan akan berpuasa (sama) beberapa hari
kemudian. Allah menghendaki kemudahan kamu; Dia
tidak menghendaki kesukaran; dan (Dia mahu)
bahawa anda perlu melengkapkan tempoh ...

138.

137.

138.

137.

Adakah Tuhan lebih berkenan jika doa dan puasa
dilakukan secara terbuka sampai boleh dilihat
oleh orang lain?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Matius 6:5-8 - 6. Tetapi apabila anda berdoa masuk ke
dalam bilik anda, dan apabila anda menutup pintu
anda, berdoalah kepada Bapa mereka, yang berada dalam
rahasia; dan Bapa-Mu, yang melihat diam-diam, akan
membalas kamu dengan terang.
Matius 6:16-18 - 16. Selain itu, apabila kamu
berpuasa… 18. tidak muncul kepada manusia untuk
berpuasa, tetapi kepada Bapamu, yang melihat
secara rahsia; dan Bapamu yang melihat secara
rahsia, akan membalasmu secara terbuka.
------------------------------------------------Nisa 4:103 - Dan apabila anda mempunyai p e r
dibentuk (berjemaah) solat, maka sebutlah Allah
semasa kamu berdiri, duduk dan berbaring.
Jumah 62:9 - Hai orang yang beriman! Apabila
panggilan didengar untuk doa hari jemaah, bersegera
kepada peringatan Allah dan hentikan perdagangan anda
. Itu lebih baik untuk anda jika anda tahu.

Adakah Tuhan lebih berkenan jika doa dan puasa
dilakukan secara terbuka sampai boleh dilihat
oleh orang lain?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Matius 6:5-8 - 6. Tetapi apabila anda berdoa masuk ke
dalam bilik anda, dan apabila anda menutup pintu
anda, berdoalah kepada Bapa mereka, yang berada dalam
rahasia; dan Bapa-Mu, yang melihat diam-diam, akan
membalas kamu dengan terang.
Matius 6:16-18 - 16. Selain itu, apabila kamu
berpuasa… 18. tidak muncul kepada manusia untuk
berpuasa, tetapi kepada Bapamu, yang melihat
secara rahsia; dan Bapamu yang melihat secara
rahsia, akan membalasmu secara terbuka.
------------------------------------------------Nisa 4:103 - Dan apabila anda mempunyai p e r
dibentuk (berjemaah) solat, maka sebutlah Allah
semasa kamu berdiri, duduk dan berbaring.
Jumah 62:9 - Hai orang yang beriman! Apabila
panggilan didengar untuk doa hari jemaah, bersegera
kepada peringatan Allah dan hentikan perdagangan anda
. Itu lebih baik untuk anda jika anda tahu.

Adakah Tuhan mahu orang berpuasa pada siang hari
dan berjamu pada waktu malam selama sebulan
setiap tahun? (Ramadan)
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Yesaya 58:3 -7 - 6 Bukankah ini pepatah yang
telah kupilih untuk melepaskan segala kejahatan,
untuk melenyapkan beban berat, dan membiarkan
orang-orang yang tertindas bebas, dan supaya kamu
melanggar setiap kuk ?
Matius 6:16-18 - 16. Selain itu, apabila kamu
berpuasa ... 18. tidak muncul kepada manusia
untuk berpuasa, tetapi kepada Bapa kamu, yang
melihat secara rahsia .
------------------------------------------------Bakara 2:183-185 - 183. Hai orang-orang yang
beriman! Puasa ditetapkan untuk kamu, seperti
yang ditetapkan bagi orang-orang yang datang
sebelum kamu ... 185. Bulan Ramadan ... sesiapa
yang kamu hadir pada bulan itu hendaklah dia
berpuasa; tetapi orang yang sakit atau dalam
perjalanan akan berpuasa (sama) beberapa hari
kemudian. Allah menghendaki kemudahan kamu; Dia
tidak menghendaki kesukaran; dan (Dia mahu)
bahawa anda perlu melengkapkan tempoh ...

Adakah Tuhan mahu orang berpuasa pada siang hari
dan berjamu pada waktu malam selama sebulan
setiap tahun? (Ramadan)
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Yesaya 58:3 -7 - 6 Bukankah ini pepatah yang
telah kupilih untuk melepaskan segala kejahatan,
untuk melenyapkan beban berat, dan membiarkan
orang-orang yang tertindas bebas, dan supaya kamu
melanggar setiap kuk ?
Matius 6:16-18 - 16. Selain itu, apabila kamu
berpuasa ... 18. tidak muncul kepada manusia
untuk berpuasa, tetapi kepada Bapa kamu, yang
melihat secara rahsia .
------------------------------------------------Bakara 2:183-185 - 183. Hai orang-orang yang
beriman! Puasa ditetapkan untuk kamu, seperti
yang ditetapkan bagi orang-orang yang datang
sebelum kamu ... 185. Bulan Ramadan ... sesiapa
yang kamu hadir pada bulan itu hendaklah dia
berpuasa; tetapi orang yang sakit atau dalam
perjalanan akan berpuasa (sama) beberapa hari
kemudian. Allah menghendaki kemudahan kamu; Dia
tidak menghendaki kesukaran; dan (Dia mahu)
bahawa anda perlu melengkapkan tempoh ...

138.

138.

139.

139.

Adakah Tuhan mengharapkan percayawan untuk memberi
persepuluhan dan memberikan sedekah? (Zekat)
Bible
Al-Quran
Ya / Ya
Maleakhi 3:8 - Adakah seorang lelaki merompak
Tuhan? Tetapi kamu telah merompak saya. Tetapi
kamu berkata, Bagaimana kami merompakmu? Dalam
persepuluhan dan persembahan.
Matius 6:3 - Tetapi apabila engkau menunaikan
zakat, janganlah tangan kirimu mengetahui apa
yang dilakukan oleh tangan kananmu.
Matthe 19:21 - pergi dan jual apa yang kamu
punya, dan beri kepada orang miskin, dan kamu
akan mempunyai harta di surga; dan datanglah dan
ikuti saya.
Lukas 11:41 - memberi sedekah kepada perkaraperkara seperti yang kamu miliki.
------------------------------------------------Bakara 2:177 - menegakkan doa dan membayar zakat.
Tevbe 9:103-104 - 103. Ambil sedekah kekayaan mereka…
104. Allah… menerima (meluluskan) zakat mereka.
Mu'minun 23:1 & 4 - 1. Sukses sesungguhnya adalah
orang-orang yang beriman ... 4. dan mereka yang
membayar zakat.

Adakah Tuhan mengharapkan percayawan untuk memberi
persepuluhan dan memberikan sedekah? (Zekat)
Bible
Al-Quran
Ya / Ya
Maleakhi 3:8 - Adakah seorang lelaki merompak
Tuhan? Tetapi kamu telah merompak saya. Tetapi
kamu berkata, Bagaimana kami merompakmu? Dalam
persepuluhan dan persembahan.
Matius 6:3 - Tetapi apabila engkau menunaikan
zakat, janganlah tangan kirimu mengetahui apa
yang dilakukan oleh tangan kananmu.
Matthe 19:21 - pergi dan jual apa yang kamu
punya, dan beri kepada orang miskin, dan kamu
akan mempunyai harta di surga; dan datanglah dan
ikuti saya.
Lukas 11:41 - memberi sedekah kepada perkaraperkara seperti yang kamu miliki.
------------------------------------------------Bakara 2:177 - menegakkan doa dan membayar zakat.
Tevbe 9:103-104 - 103. Ambil sedekah kekayaan mereka…
104. Allah… menerima (meluluskan) zakat mereka.
Mu'minun 23:1 & 4 - 1. Sukses sesungguhnya adalah
orang-orang yang beriman ... 4. dan mereka yang
membayar zakat.

Adakah Tuhan ingin mendengar doa upacara
dilafazkan berulang kali lima kali sehari pada
masa yang tetap setiap hari? (Namaz)
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Matius 6:7 - Tetapi apabila kamu berdoa, jangan
gunakan pengulangan yang sia-sia, sebagaimana
orang-orang kafir; kerana mereka berfikir bahawa
mereka akan didengar kerana mereka bercakap
banyak. Oleh itu, janganlah kamu seperti mereka;
sebab Bapa kamu tahu apa yang kamu perlukan,
sebelum kamu bertanya kepadanya.
Yohanes 4:24 - Tuhan adalah Roh; dan mereka yang
menyembahnya harus menyembah dia dalam roh dan
kebenaran.
------------------------------------------------Bakara 2:45 - Dapatkan bantuan dalam kesabaran
dan dengan Salat.
Hud 11: 114 - Dan jadikanlah sembahyang pada dua
hujung hari dan pada malam-malam .
İsra 17:78 - Menetapkan doa di bawah matahari
sehingga kegelapan malam; dan bacaan tabir fajar,
untuk bacaan (dalam solat) pada waktu subuh
mempunyai saksi.

Adakah Tuhan ingin mendengar doa upacara
dilafazkan berulang kali lima kali sehari pada
masa yang tetap setiap hari? (Namaz)
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Matius 6:7 - Tetapi apabila kamu berdoa, jangan
gunakan pengulangan yang sia-sia, sebagaimana
orang-orang kafir; kerana mereka berfikir bahawa
mereka akan didengar kerana mereka bercakap
banyak. Oleh itu, janganlah kamu seperti mereka;
sebab Bapa kamu tahu apa yang kamu perlukan,
sebelum kamu bertanya kepadanya.
Yohanes 4:24 - Tuhan adalah Roh; dan mereka yang
menyembahnya harus menyembah dia dalam roh dan
kebenaran.
------------------------------------------------Bakara 2:45 - Dapatkan bantuan dalam kesabaran
dan dengan Salat.
Hud 11: 114 - Dan jadikanlah sembahyang pada dua
hujung hari dan pada malam-malam .
İsra 17:78 - Menetapkan doa di bawah matahari
sehingga kegelapan malam; dan bacaan tabir fajar,
untuk bacaan (dalam solat) pada waktu subuh
mempunyai saksi.

140.

139.

140.

139.

Adakah Tuhan mengharapkan percayawan untuk memberi
persepuluhan dan memberikan sedekah? (Zekat)
Bible
Al-Quran
Ya / Ya
Maleakhi 3:8 - Adakah seorang lelaki merompak
Tuhan? Tetapi kamu telah merompak saya. Tetapi
kamu berkata, Bagaimana kami merompakmu? Dalam
persepuluhan dan persembahan.
Matius 6:3 - Tetapi apabila engkau menunaikan
zakat, janganlah tangan kirimu mengetahui apa
yang dilakukan oleh tangan kananmu.
Matthe 19:21 - pergi dan jual apa yang kamu
punya, dan beri kepada orang miskin, dan kamu
akan mempunyai harta di surga; dan datanglah dan
ikuti saya.
Lukas 11:41 - memberi sedekah kepada perkaraperkara seperti yang kamu miliki.
------------------------------------------------Bakara 2:177 - menegakkan doa dan membayar zakat.
Tevbe 9:103-104 - 103. Ambil sedekah kekayaan mereka…
104. Allah… menerima (meluluskan) zakat mereka.
Mu'minun 23:1 & 4 - 1. Sukses sesungguhnya adalah
orang-orang yang beriman ... 4. dan mereka yang
membayar zakat.

Adakah Tuhan mengharapkan percayawan untuk memberi
persepuluhan dan memberikan sedekah? (Zekat)
Bible
Al-Quran
Ya / Ya
Maleakhi 3:8 - Adakah seorang lelaki merompak
Tuhan? Tetapi kamu telah merompak saya. Tetapi
kamu berkata, Bagaimana kami merompakmu? Dalam
persepuluhan dan persembahan.
Matius 6:3 - Tetapi apabila engkau menunaikan
zakat, janganlah tangan kirimu mengetahui apa
yang dilakukan oleh tangan kananmu.
Matthe 19:21 - pergi dan jual apa yang kamu
punya, dan beri kepada orang miskin, dan kamu
akan mempunyai harta di surga; dan datanglah dan
ikuti saya.
Lukas 11:41 - memberi sedekah kepada perkaraperkara seperti yang kamu miliki.
------------------------------------------------Bakara 2:177 - menegakkan doa dan membayar zakat.
Tevbe 9:103-104 - 103. Ambil sedekah kekayaan mereka…
104. Allah… menerima (meluluskan) zakat mereka.
Mu'minun 23:1 & 4 - 1. Sukses sesungguhnya adalah
orang-orang yang beriman ... 4. dan mereka yang
membayar zakat.

Adakah Tuhan ingin mendengar doa upacara
dilafazkan berulang kali lima kali sehari pada
masa yang tetap setiap hari? (Namaz)
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Matius 6:7 - Tetapi apabila kamu berdoa, jangan
gunakan pengulangan yang sia-sia, sebagaimana
orang-orang kafir; kerana mereka berfikir bahawa
mereka akan didengar kerana mereka bercakap
banyak. Oleh itu, janganlah kamu seperti mereka;
sebab Bapa kamu tahu apa yang kamu perlukan,
sebelum kamu bertanya kepadanya.
Yohanes 4:24 - Tuhan adalah Roh; dan mereka yang
menyembahnya harus menyembah dia dalam roh dan
kebenaran.
------------------------------------------------Bakara 2:45 - Dapatkan bantuan dalam kesabaran
dan dengan Salat.
Hud 11: 114 - Dan jadikanlah sembahyang pada dua
hujung hari dan pada malam-malam .
İsra 17:78 - Menetapkan doa di bawah matahari
sehingga kegelapan malam; dan bacaan tabir fajar,
untuk bacaan (dalam solat) pada waktu subuh
mempunyai saksi.

Adakah Tuhan ingin mendengar doa upacara
dilafazkan berulang kali lima kali sehari pada
masa yang tetap setiap hari? (Namaz)
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Matius 6:7 - Tetapi apabila kamu berdoa, jangan
gunakan pengulangan yang sia-sia, sebagaimana
orang-orang kafir; kerana mereka berfikir bahawa
mereka akan didengar kerana mereka bercakap
banyak. Oleh itu, janganlah kamu seperti mereka;
sebab Bapa kamu tahu apa yang kamu perlukan,
sebelum kamu bertanya kepadanya.
Yohanes 4:24 - Tuhan adalah Roh; dan mereka yang
menyembahnya harus menyembah dia dalam roh dan
kebenaran.
------------------------------------------------Bakara 2:45 - Dapatkan bantuan dalam kesabaran
dan dengan Salat.
Hud 11: 114 - Dan jadikanlah sembahyang pada dua
hujung hari dan pada malam-malam .
İsra 17:78 - Menetapkan doa di bawah matahari
sehingga kegelapan malam; dan bacaan tabir fajar,
untuk bacaan (dalam solat) pada waktu subuh
mempunyai saksi.

140.

140.

141.

141.

Adakah Tuhan mengharapkan percayawan melakukan
haji ke tempat suci sekurang-kurangnya sekali
dalam hidup mereka? (Haji)
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Matius 24:24-26 - 26 jika mereka berkata
kepadamu, 'Lihatlah, dia ada di padang gurun;
jangan pergi.
John 4:19-24 - 21. Yesus berkata kepadanya,
“Perempuan, percayalah, tiba waktunya, apabila
kamu tidak berada di gunung ini, atau di
Yerusalem, menyembah Bapa. 24. Tuhan adalah Roh;
dan mereka yang menyembahnya harus menyembah dia
dalam roh dan kebenaran.
------------------------------------------------Bakara 2:196 - Melaksanakan Ziarah yang Lebih
Besar untuk Allah ...
Al-i İmran 3:97 - Dan haji ke Rumah adalah
kewajiban semua yang mampu melakukan perjalanan.

Adakah Tuhan mengharapkan percayawan melakukan
haji ke tempat suci sekurang-kurangnya sekali
dalam hidup mereka? (Haji)
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Matius 24:24-26 - 26 jika mereka berkata
kepadamu, 'Lihatlah, dia ada di padang gurun;
jangan pergi.
John 4:19-24 - 21. Yesus berkata kepadanya,
“Perempuan, percayalah, tiba waktunya, apabila
kamu tidak berada di gunung ini, atau di
Yerusalem, menyembah Bapa. 24. Tuhan adalah Roh;
dan mereka yang menyembahnya harus menyembah dia
dalam roh dan kebenaran.
------------------------------------------------Bakara 2:196 - Melaksanakan Ziarah yang Lebih
Besar untuk Allah ...
Al-i İmran 3:97 - Dan haji ke Rumah adalah
kewajiban semua yang mampu melakukan perjalanan.

Adakah Tuhan masih menghendaki orang hari ini
untuk mempersembahkan korban binatang setahun
sekali? (Kurban)
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Mazmur 51:16-17 - 16. Kamu tidak menghiraukan
pengorbanan, saya akan memberikannya lagi; Engkau
tidak suka dalam korban bakaran. 17. Pengorbanan
Tuhan adalah roh yang patah; hati yang patah dan
yang menyesal, ya Allah, engkau tidak akan membenci.
Ibrani 9:11-12 & 25-28 - 11. Tetapi Kristus ...
dengan darahnya sendiri ia masuk sekali dalam
tempat suci, setelah memperoleh penebusan yang
kekal untuk kita ... 25. Dan tidak lagi ia harus
menawarkan dirinya sendiri ... 26. tetapi
sekarang sekali pada akhirnya dari dunia telah
dia kelihatan untuk menjauhkan dosa dengan
pengorbanan dirinya ... 28. Jadi Kristus pernah
ditawarkan untuk menanggung dosa- dosa banyak ...
------------------------------------------------Bakara 2:196 - Siapa yang sakit atau mengalami
penyakit kepala mesti membayar tebusan, sama ada
dengan berpuasa atau dengan mengucapkan syukur,
atau dengan menawarkan pengorbanan.
Hajj 22:28 & 34 - 28. menyebutkan nama Allah,
atas binatang-binatang ternak yang telah
disediakan- Nya. Kemudian makanlah itu, dan
memberi makan kepada orang miskin dan malang ...
34. Dan untuk tiap-tiap umat, Kami jadikan suatu
upacara untuk korban ...

Adakah Tuhan masih menghendaki orang hari ini
untuk mempersembahkan korban binatang setahun
sekali? (Kurban)
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Mazmur 51:16-17 - 16. Kamu tidak menghiraukan
pengorbanan, saya akan memberikannya lagi; Engkau
tidak suka dalam korban bakaran. 17. Pengorbanan
Tuhan adalah roh yang patah; hati yang patah dan
yang menyesal, ya Allah, engkau tidak akan membenci.
Ibrani 9:11-12 & 25-28 - 11. Tetapi Kristus ...
dengan darahnya sendiri ia masuk sekali dalam
tempat suci, setelah memperoleh penebusan yang
kekal untuk kita ... 25. Dan tidak lagi ia harus
menawarkan dirinya sendiri ... 26. tetapi
sekarang sekali pada akhirnya dari dunia telah
dia kelihatan untuk menjauhkan dosa dengan
pengorbanan dirinya ... 28. Jadi Kristus pernah
ditawarkan untuk menanggung dosa- dosa banyak ...
------------------------------------------------Bakara 2:196 - Siapa yang sakit atau mengalami
penyakit kepala mesti membayar tebusan, sama ada
dengan berpuasa atau dengan mengucapkan syukur,
atau dengan menawarkan pengorbanan.
Hajj 22:28 & 34 - 28. menyebutkan nama Allah,
atas binatang-binatang ternak yang telah
disediakan- Nya. Kemudian makanlah itu, dan
memberi makan kepada orang miskin dan malang ...
34. Dan untuk tiap-tiap umat, Kami jadikan suatu
upacara untuk korban ...

142.

141.

142.

141.

Adakah Tuhan mengharapkan percayawan melakukan
haji ke tempat suci sekurang-kurangnya sekali
dalam hidup mereka? (Haji)
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Matius 24:24-26 - 26 jika mereka berkata
kepadamu, 'Lihatlah, dia ada di padang gurun;
jangan pergi.
John 4:19-24 - 21. Yesus berkata kepadanya,
“Perempuan, percayalah, tiba waktunya, apabila
kamu tidak berada di gunung ini, atau di
Yerusalem, menyembah Bapa. 24. Tuhan adalah Roh;
dan mereka yang menyembahnya harus menyembah dia
dalam roh dan kebenaran.
------------------------------------------------Bakara 2:196 - Melaksanakan Ziarah yang Lebih
Besar untuk Allah ...
Al-i İmran 3:97 - Dan haji ke Rumah adalah
kewajiban semua yang mampu melakukan perjalanan.

Adakah Tuhan mengharapkan percayawan melakukan
haji ke tempat suci sekurang-kurangnya sekali
dalam hidup mereka? (Haji)
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Matius 24:24-26 - 26 jika mereka berkata
kepadamu, 'Lihatlah, dia ada di padang gurun;
jangan pergi.
John 4:19-24 - 21. Yesus berkata kepadanya,
“Perempuan, percayalah, tiba waktunya, apabila
kamu tidak berada di gunung ini, atau di
Yerusalem, menyembah Bapa. 24. Tuhan adalah Roh;
dan mereka yang menyembahnya harus menyembah dia
dalam roh dan kebenaran.
------------------------------------------------Bakara 2:196 - Melaksanakan Ziarah yang Lebih
Besar untuk Allah ...
Al-i İmran 3:97 - Dan haji ke Rumah adalah
kewajiban semua yang mampu melakukan perjalanan.

Adakah Tuhan masih menghendaki orang hari ini
untuk mempersembahkan korban binatang setahun
sekali? (Kurban)
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Mazmur 51:16-17 - 16. Kamu tidak menghiraukan
pengorbanan, saya akan memberikannya lagi; Engkau
tidak suka dalam korban bakaran. 17. Pengorbanan
Tuhan adalah roh yang patah; hati yang patah dan
yang menyesal, ya Allah, engkau tidak akan membenci.
Ibrani 9:11-12 & 25-28 - 11. Tetapi Kristus ...
dengan darahnya sendiri ia masuk sekali dalam
tempat suci, setelah memperoleh penebusan yang
kekal untuk kita ... 25. Dan tidak lagi ia harus
menawarkan dirinya sendiri ... 26. tetapi
sekarang sekali pada akhirnya dari dunia telah
dia kelihatan untuk menjauhkan dosa dengan
pengorbanan dirinya ... 28. Jadi Kristus pernah
ditawarkan untuk menanggung dosa- dosa banyak ...
------------------------------------------------Bakara 2:196 - Siapa yang sakit atau mengalami
penyakit kepala mesti membayar tebusan, sama ada
dengan berpuasa atau dengan mengucapkan syukur,
atau dengan menawarkan pengorbanan.
Hajj 22:28 & 34 - 28. menyebutkan nama Allah,
atas binatang-binatang ternak yang telah
disediakan- Nya. Kemudian makanlah itu, dan
memberi makan kepada orang miskin dan malang ...
34. Dan untuk tiap-tiap umat, Kami jadikan suatu
upacara untuk korban ...

Adakah Tuhan masih menghendaki orang hari ini
untuk mempersembahkan korban binatang setahun
sekali? (Kurban)
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Mazmur 51:16-17 - 16. Kamu tidak menghiraukan
pengorbanan, saya akan memberikannya lagi; Engkau
tidak suka dalam korban bakaran. 17. Pengorbanan
Tuhan adalah roh yang patah; hati yang patah dan
yang menyesal, ya Allah, engkau tidak akan membenci.
Ibrani 9:11-12 & 25-28 - 11. Tetapi Kristus ...
dengan darahnya sendiri ia masuk sekali dalam
tempat suci, setelah memperoleh penebusan yang
kekal untuk kita ... 25. Dan tidak lagi ia harus
menawarkan dirinya sendiri ... 26. tetapi
sekarang sekali pada akhirnya dari dunia telah
dia kelihatan untuk menjauhkan dosa dengan
pengorbanan dirinya ... 28. Jadi Kristus pernah
ditawarkan untuk menanggung dosa- dosa banyak ...
------------------------------------------------Bakara 2:196 - Siapa yang sakit atau mengalami
penyakit kepala mesti membayar tebusan, sama ada
dengan berpuasa atau dengan mengucapkan syukur,
atau dengan menawarkan pengorbanan.
Hajj 22:28 & 34 - 28. menyebutkan nama Allah,
atas binatang-binatang ternak yang telah
disediakan- Nya. Kemudian makanlah itu, dan
memberi makan kepada orang miskin dan malang ...
34. Dan untuk tiap-tiap umat, Kami jadikan suatu
upacara untuk korban ...

142.

142.

143.

143.

Sekiranya seorang Muslim mempunyai persoalan
tentang sesuatu dalam Bible, adakah sesuai bagi
dia bertanya kepada seorang Kristian atau seorang
Yahudi mengenainya?
Bible
Al-Quran
Ya / Ya
1 Petrus 3:15 - Tetapi kuduskanlah Tuhan Allah di
dalam hatimu. Bersiaplah selalu untuk memberikan
jawapan kepada setiap orang yang meminta kepadamu
alasan harapan yang ada padamu dengan kelonggaran
dan ketakutan.
------------------------------------------------Yunus 10:94 - Jika kamu ragu-ragu mengenai apa
yang telah Kami wahyukan kepadamu, maka tanyakan
kepada orang-orang yang telah membaca Kitab
sebelummu. Sesungguhnya telah datang kepadamu
kebenaran dari Tuhanmu, maka janganlah kamu
meraguinya.
Nahl 16:43 - Rasul-rasul Kami telah utuskan
kepada kamu (wahai Muhammad)... Kami memberi
wahyu. Tanyakan kepada orang-orang yang
mengingati jika anda tidak tahu.

Sekiranya seorang Muslim mempunyai persoalan
tentang sesuatu dalam Bible, adakah sesuai bagi
dia bertanya kepada seorang Kristian atau seorang
Yahudi mengenainya?
Bible
Al-Quran
Ya / Ya
1 Petrus 3:15 - Tetapi kuduskanlah Tuhan Allah di
dalam hatimu. Bersiaplah selalu untuk memberikan
jawapan kepada setiap orang yang meminta kepadamu
alasan harapan yang ada padamu dengan kelonggaran
dan ketakutan.
------------------------------------------------Yunus 10:94 - Jika kamu ragu-ragu mengenai apa
yang telah Kami wahyukan kepadamu, maka tanyakan
kepada orang-orang yang telah membaca Kitab
sebelummu. Sesungguhnya telah datang kepadamu
kebenaran dari Tuhanmu, maka janganlah kamu
meraguinya.
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mengingati jika anda tidak tahu.

Jika seseorang mempunyai kemusykilan tentang
sesuatu dalam salah satu Kitab Suci, adakah
percayawan perlu mengelak bertanyakan soalan
terus terang jika dia tidak menyukai jawapannya?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Kisah 17:11 - 11. Ini lebih mulia daripada orangorang di Tesalonika, kerana mereka menerima kata itu
dengan kesediaan semua fikiran, dan mencari kitab
suci setiap hari, sama ada perkara itu begitu.
1 John 4:1 - 1. Kekasih, jangan percaya setiap
roh, tetapi cobalah roh-roh apakah mereka berasal
dari Allah: karena banyak nabi palsu telah pergi
ke dunia.
------------------------------------------------Bakara 2:108 - Atau adakah anda akan mempersoalkan
Nabi anda seperti yang pernah ditanya oleh Musa? Dia
yang mengubah kepercayaan kepada kekafirannya pasti
menyimpang dari jalan yang benar.
Maide 5:101-102 - 101. Wahai orang-orang yang
beriman! Jangan meminta sesuatu yang, jika mereka
telah diberitahu kepada anda, akan menyusahkan anda;
tetapi jika kamu bertanya kepada mereka ketika AlQuran diturunkan, mereka akan diberitahu kepada kamu.
102. Orang-orang sebelum kamu bertanya, dan kemudian
mereka kafir di dalamnya.
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Selain Wahi Divin, adakah kata-kata tradisional
dan tafsiran manusia boleh dianggap sebagai boleh
dipercayai dan diperlukan untuk memahami Kitab
Suci dengan sewajarnya? (Sola Scriptura / Hadis)
Tidak / Ya
Roma 3:4 - Allah melarang: ya, biarlah Allah
menjadi benar, tetapi setiap orang pendusta;
seperti yang tertulis, supaya kamu dibenarkan
dalam firman-firmanmu, dan dapat mengalahkan
ketika engkau dihakimi ...
------------------------------------------------Nejm 52:33-34 - 33 Mereka berkata: “Dia telah
menciptanya (Al-Quran) sendiri?” ... 34 Biarlah
mereka menghasilkan ucapan seperti itu, jika apa
yang mereka katakan adalah benar.
Nota: Dalam Islam, pengumpul Hadis yang paling
dipercayai dan sering digunakan termasuk Ibn Ishaq
(m. 768); Ebu Davud (m. 775); Ibn Hisham (m. 833);
Muhammad al-Bukhari (m. 870); Sahih Muslim (m. 875);
İbn Maje (m. 886); al- Tirmidhi (m. 892); Ebu Jafer
Taberi (m. 923); Tidak ada seorang pun yang hidup
pada zaman atau bahkan dekat dengan zaman Hz.
Muhammad (570-632). Daripada 600,000 hadis yang
dikumpulkan Bukhari selama 16 tahun, dia hanya
menyimpan 7,397 sebagai yang sahih. Dia membuang
lebih daripada 99% bahan yang dikumpulkannya daripada
orang Islam yang agamawi dengan menganggap semua itu
sebagai dibesar-besarkan atau tidak benar .
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sebagai dibesar-besarkan atau tidak benar .

Adakah Tuhan mengharapkan percayawan secara
aktifnya menyembah sama-sama dan menyebarkan
kepercayaan mereka hari ini?
Bible
Al-Quran
Ya / Ya
Matius 28:19 - Oleh sebab itu, pergilah kamu dan
mengajar semua angsa, membaptis mereka dalam nama
Bapa, dan Anak, dan Roh Kudus.
2 Korintus 5:20 - 20. kami adalah duta Kristus,
sebab Tuhan telah memohon kepada kami oleh kami…
1 Petrus 3:15 - bersiap sedia untuk memberikan
jawapan kepada setiap orang yang meminta kepadamu
alasan harapan yang ada padamu dengan rendah hati
dan takut.
------------------------------------------------Tevbe 9:33 - Ia Dialah yang telah mengutus RasulNya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar
untuk membuat ia berjaya di atas semua agama.
Nahl 16:125 - Ajaklah kamu kepada jalan Tuhan
kamu dengan hikmat dan hormat, dan berikan alasan
kepada mereka ...
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İbn Maje (m. 886); al- Tirmidhi (m. 892); Ebu Jafer
Taberi (m. 923); Tidak ada seorang pun yang hidup
pada zaman atau bahkan dekat dengan zaman Hz.
Muhammad (570-632). Daripada 600,000 hadis yang
dikumpulkan Bukhari selama 16 tahun, dia hanya
menyimpan 7,397 sebagai yang sahih. Dia membuang
lebih daripada 99% bahan yang dikumpulkannya daripada
orang Islam yang agamawi dengan menganggap semua itu
sebagai dibesar-besarkan atau tidak benar .
Bible

Al-Quran

146.

Adakah Tuhan mengharapkan percayawan secara
aktifnya menyembah sama-sama dan menyebarkan
kepercayaan mereka hari ini?
Bible
Al-Quran
Ya / Ya
Matius 28:19 - Oleh sebab itu, pergilah kamu dan
mengajar semua angsa, membaptis mereka dalam nama
Bapa, dan Anak, dan Roh Kudus.
2 Korintus 5:20 - 20. kami adalah duta Kristus,
sebab Tuhan telah memohon kepada kami oleh kami…
1 Petrus 3:15 - bersiap sedia untuk memberikan
jawapan kepada setiap orang yang meminta kepadamu
alasan harapan yang ada padamu dengan rendah hati
dan takut.
------------------------------------------------Tevbe 9:33 - Ia Dialah yang telah mengutus RasulNya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar
untuk membuat ia berjaya di atas semua agama.
Nahl 16:125 - Ajaklah kamu kepada jalan Tuhan
kamu dengan hikmat dan hormat, dan berikan alasan
kepada mereka ...

Al-Quran

145.

Selain Wahi Divin, adakah kata-kata tradisional
dan tafsiran manusia boleh dianggap sebagai boleh
dipercayai dan diperlukan untuk memahami Kitab
Suci dengan sewajarnya? (Sola Scriptura / Hadis)
Tidak / Ya
Roma 3:4 - Allah melarang: ya, biarlah Allah
menjadi benar, tetapi setiap orang pendusta;
seperti yang tertulis, supaya kamu dibenarkan
dalam firman-firmanmu, dan dapat mengalahkan
ketika engkau dihakimi ...
------------------------------------------------Nejm 52:33-34 - 33 Mereka berkata: “Dia telah
menciptanya (Al-Quran) sendiri?” ... 34 Biarlah
mereka menghasilkan ucapan seperti itu, jika apa
yang mereka katakan adalah benar.
Nota: Dalam Islam, pengumpul Hadis yang paling
dipercayai dan sering digunakan termasuk Ibn Ishaq
(m. 768); Ebu Davud (m. 775); Ibn Hisham (m. 833);
Muhammad al-Bukhari (m. 870); Sahih Muslim (m. 875);
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Ya / Ya
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Adakah Tuhan menghendaki percayawan berpecah
belah menjadi pelbagai puak, denominasi dan
mazhab?
Bible
Al-Quran
Tidak / Tidak
1 Korintus 1:10 - Sekarang saya minta kamu,
saudara-saudara, dengan nama Tuhan kita Yesus
Kristus, supaya kamu semua berbicara dengan
perkara yang sama, dan supaya tidak ada
perpecahan di antara kamu, tetapi supaya kamu
menjadi sempurna bersama-sama dalam minda yang
sama dan dalam penghakiman yang sama.
1 Korintus 3:3-4 - 3. Sebab kamu masih jujur; Kerana
ada di antara kamu yang enak, dan perselisihan, dan
perpecahan, apakah kamu tidak hina, dan berjalan
seperti manusia? 4. Sebab ketika seseorang berkata,
Aku adalah Paulus; dan yang lainnya, saya dari
Apolos; Tidakkah kamu menjadi manusia?
------------------------------------------------Al-i İmran 3:103 - Dan berpegang teguh, bersamasama, kepada tali Allah, dan janganlah terpisah.
En'am 6:159 - Bagi mereka yang membahagikan agama
mereka dan dibahagikan kepada sekte-sekte yang
berbeza, tidak ada kebimbangan sama sekali dengan
anda. Kes mereka akan pergi kepada Allah yang
akan memberitahu mereka apa yang mereka kerjakan.
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Adakah terdapat ayat-ayat dalam Kitab Suci yang
menggalakkan orang agar bergirang dan bergembira
dalam hidup ini di bumi?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Mazmur 5:11 - Tetapi hendaklah semua orang yang percaya
kepada-Mu bersukacita; biarlah mereka bersoraksorai… biarlah mereka yang mencintai nama-Mu…
Roma 14:17 - Sebab kerajaan Allah bukanlah
makanan dan minuman, tetapi kebenaran, dan
kedamaian, dan kegembiraan dalam Roh Kudus.
Filipi 4:4 - Bersukacitalah di dalam Tuhan
selalu; dan lagi saya berkata, Bersukacitalah.
------------------------------------------------Zuhruf 43:70 - Masuklah ke Taman, kamu dan
isteri-isteri kamu, untuk menjadi gembira.
İnsan 76:11 - Oleh itu, Allah telah melenyapkan dari
mereka kejahatan pada hari itu, dan menjadikan mereka
mendapat kecerahan dan kegembiraan.
Nota: Satu-satunya ayat dalam Al-Quran yang
mengatakan kegembiraan merujuk kepada kehidupan
di akhirat.
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menjadi sempurna bersama-sama dalam minda yang
sama dan dalam penghakiman yang sama.
1 Korintus 3:3-4 - 3. Sebab kamu masih jujur; Kerana
ada di antara kamu yang enak, dan perselisihan, dan
perpecahan, apakah kamu tidak hina, dan berjalan
seperti manusia? 4. Sebab ketika seseorang berkata,
Aku adalah Paulus; dan yang lainnya, saya dari
Apolos; Tidakkah kamu menjadi manusia?
------------------------------------------------Al-i İmran 3:103 - Dan berpegang teguh, bersamasama, kepada tali Allah, dan janganlah terpisah.
En'am 6:159 - Bagi mereka yang membahagikan agama
mereka dan dibahagikan kepada sekte-sekte yang
berbeza, tidak ada kebimbangan sama sekali dengan
anda. Kes mereka akan pergi kepada Allah yang
akan memberitahu mereka apa yang mereka kerjakan.

Adakah Tuhan menghendaki percayawan berpecah
belah menjadi pelbagai puak, denominasi dan
mazhab?
Bible
Al-Quran
Tidak / Tidak
1 Korintus 1:10 - Sekarang saya minta kamu,
saudara-saudara, dengan nama Tuhan kita Yesus
Kristus, supaya kamu semua berbicara dengan
perkara yang sama, dan supaya tidak ada
perpecahan di antara kamu, tetapi supaya kamu
menjadi sempurna bersama-sama dalam minda yang
sama dan dalam penghakiman yang sama.
1 Korintus 3:3-4 - 3. Sebab kamu masih jujur; Kerana
ada di antara kamu yang enak, dan perselisihan, dan
perpecahan, apakah kamu tidak hina, dan berjalan
seperti manusia? 4. Sebab ketika seseorang berkata,
Aku adalah Paulus; dan yang lainnya, saya dari
Apolos; Tidakkah kamu menjadi manusia?
------------------------------------------------Al-i İmran 3:103 - Dan berpegang teguh, bersamasama, kepada tali Allah, dan janganlah terpisah.
En'am 6:159 - Bagi mereka yang membahagikan agama
mereka dan dibahagikan kepada sekte-sekte yang
berbeza, tidak ada kebimbangan sama sekali dengan
anda. Kes mereka akan pergi kepada Allah yang
akan memberitahu mereka apa yang mereka kerjakan.

Adakah terdapat ayat-ayat dalam Kitab Suci yang
menggalakkan orang agar bergirang dan bergembira
dalam hidup ini di bumi?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Mazmur 5:11 - Tetapi hendaklah semua orang yang percaya
kepada-Mu bersukacita; biarlah mereka bersoraksorai… biarlah mereka yang mencintai nama-Mu…
Roma 14:17 - Sebab kerajaan Allah bukanlah
makanan dan minuman, tetapi kebenaran, dan
kedamaian, dan kegembiraan dalam Roh Kudus.
Filipi 4:4 - Bersukacitalah di dalam Tuhan
selalu; dan lagi saya berkata, Bersukacitalah.
------------------------------------------------Zuhruf 43:70 - Masuklah ke Taman, kamu dan
isteri-isteri kamu, untuk menjadi gembira.
İnsan 76:11 - Oleh itu, Allah telah melenyapkan dari
mereka kejahatan pada hari itu, dan menjadikan mereka
mendapat kecerahan dan kegembiraan.
Nota: Satu-satunya ayat dalam Al-Quran yang
mengatakan kegembiraan merujuk kepada kehidupan
di akhirat.

Adakah terdapat ayat-ayat dalam Kitab Suci yang
menggalakkan orang agar bergirang dan bergembira
dalam hidup ini di bumi?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Mazmur 5:11 - Tetapi hendaklah semua orang yang percaya
kepada-Mu bersukacita; biarlah mereka bersoraksorai… biarlah mereka yang mencintai nama-Mu…
Roma 14:17 - Sebab kerajaan Allah bukanlah
makanan dan minuman, tetapi kebenaran, dan
kedamaian, dan kegembiraan dalam Roh Kudus.
Filipi 4:4 - Bersukacitalah di dalam Tuhan
selalu; dan lagi saya berkata, Bersukacitalah.
------------------------------------------------Zuhruf 43:70 - Masuklah ke Taman, kamu dan
isteri-isteri kamu, untuk menjadi gembira.
İnsan 76:11 - Oleh itu, Allah telah melenyapkan dari
mereka kejahatan pada hari itu, dan menjadikan mereka
mendapat kecerahan dan kegembiraan.
Nota: Satu-satunya ayat dalam Al-Quran yang
mengatakan kegembiraan merujuk kepada kehidupan
di akhirat.
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Adakah terdapat contoh dalam Kitab Suci yang
menunjukkan Tuhan memberikan penyembuhan fizikal
kepada manusia?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Keluaran 15:26 - Aku adalah Tuhan yang menyembuhkanmu.
Mazmur 103:2-3 - 2 Berbahagialah Tuhan, hai jiwaku,
dan jangan melupakan segala manfaatnya, 3. yang
memaafkan segala kejahatanmu, yang menyembuhkan semua
penyakitmu.
Matthew 4:23 - Dan Yesus pergi ke seluruh Galilea,
mengajar di rumah-rumah ibadat mereka, dan
memberitakan Injil kerajaan, dan menyembuhkan segala
macam penyakit dan segala macam penyakit.
Kisah 5:15-16 - 15 Mereka membawa orang sakit ke
jalan-jalan, dan meletakkannya di atas katil dan sofa
... 16. dan mereka disembuhkan setiap orang.
1 Korintus 12:28 & 30 - 28. maka hadiah penyembuhan
... 30. Mempunyai semua hadiah penyembuhan?
-----------------------------------------------------Nota: Dalam Wasiat Baru sahaja sudah terdapat 26
penyembuhan tercatat yang dilakukan oleh Yesus, tetapi
tidak ada contoh bahawa Tuhan memberikan sebarang
penyembuhan fizikal kepada orang di dalam Al-Quran
semasa jangka hidup Hz. Muhammad.

Adakah terdapat contoh dalam Kitab Suci yang
menunjukkan Tuhan memberikan penyembuhan fizikal
kepada manusia?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Keluaran 15:26 - Aku adalah Tuhan yang menyembuhkanmu.
Mazmur 103:2-3 - 2 Berbahagialah Tuhan, hai jiwaku,
dan jangan melupakan segala manfaatnya, 3. yang
memaafkan segala kejahatanmu, yang menyembuhkan semua
penyakitmu.
Matthew 4:23 - Dan Yesus pergi ke seluruh Galilea,
mengajar di rumah-rumah ibadat mereka, dan
memberitakan Injil kerajaan, dan menyembuhkan segala
macam penyakit dan segala macam penyakit.
Kisah 5:15-16 - 15 Mereka membawa orang sakit ke
jalan-jalan, dan meletakkannya di atas katil dan sofa
... 16. dan mereka disembuhkan setiap orang.
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... 30. Mempunyai semua hadiah penyembuhan?
-----------------------------------------------------Nota: Dalam Wasiat Baru sahaja sudah terdapat 26
penyembuhan tercatat yang dilakukan oleh Yesus, tetapi
tidak ada contoh bahawa Tuhan memberikan sebarang
penyembuhan fizikal kepada orang di dalam Al-Quran
semasa jangka hidup Hz. Muhammad.

Adakah terdapat ayat-ayat yang mengatakan Tuhan
menggalakkan percayawan untuk menggunakan muzik,
tarian dan nyanyian dalam penyembahan mereka?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Ulangan 31:19 - tulis lagu ini untukmu, dan ajarkanlah
itu kepada bani Israel; letakkan di dalam mulut
mereka, agar lagu ini menjadi saksi bagi saya.
Mazmur 100:1-2 - 1 bersorak gembira kepada Tuhan ...
2. datang di hadapan kehadirannya dengan menyanyi ...
Ephesians 5:18-19 - 18 dipenuhi dengan Roh, 19.
Berbicaralah dengan diri kamu sendiri dalam mazmur dan
hymn dan lagu-lagu rohani, bernyanyi dan buat melodi
dalam hatimu kepada Tuhan.
Kolose 3:16 - mengajar dan memberi nasihat kepada satu
sama lain, dalam mazmur dan hymn dan lagu- lagu rohani
menyanyi dengan rahmat di dalam hati kamu kepada Tuhan.
-----------------------------------------------------Nota: Di dalam Bible terdapat lebih daripada 450 ayat
yang menggalakkan, muzik, tarian dan nyanyian, tetapi
tidak ada yang seperti ini di dalam Al-Quran.

Adakah terdapat ayat-ayat yang mengatakan Tuhan
menggalakkan percayawan untuk menggunakan muzik,
tarian dan nyanyian dalam penyembahan mereka?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Ulangan 31:19 - tulis lagu ini untukmu, dan ajarkanlah
itu kepada bani Israel; letakkan di dalam mulut
mereka, agar lagu ini menjadi saksi bagi saya.
Mazmur 100:1-2 - 1 bersorak gembira kepada Tuhan ...
2. datang di hadapan kehadirannya dengan menyanyi ...
Ephesians 5:18-19 - 18 dipenuhi dengan Roh, 19.
Berbicaralah dengan diri kamu sendiri dalam mazmur dan
hymn dan lagu-lagu rohani, bernyanyi dan buat melodi
dalam hatimu kepada Tuhan.
Kolose 3:16 - mengajar dan memberi nasihat kepada satu
sama lain, dalam mazmur dan hymn dan lagu- lagu rohani
menyanyi dengan rahmat di dalam hati kamu kepada Tuhan.
-----------------------------------------------------Nota: Di dalam Bible terdapat lebih daripada 450 ayat
yang menggalakkan, muzik, tarian dan nyanyian, tetapi
tidak ada yang seperti ini di dalam Al-Quran.
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penyembuhan tercatat yang dilakukan oleh Yesus, tetapi
tidak ada contoh bahawa Tuhan memberikan sebarang
penyembuhan fizikal kepada orang di dalam Al-Quran
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2. datang di hadapan kehadirannya dengan menyanyi ...
Ephesians 5:18-19 - 18 dipenuhi dengan Roh, 19.
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sama lain, dalam mazmur dan hymn dan lagu- lagu rohani
menyanyi dengan rahmat di dalam hati kamu kepada Tuhan.
-----------------------------------------------------Nota: Di dalam Bible terdapat lebih daripada 450 ayat
yang menggalakkan, muzik, tarian dan nyanyian, tetapi
tidak ada yang seperti ini di dalam Al-Quran.
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Al-Quran
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Menurut tujuan nyata Tuhan, adakah betul bagi
seseorang untuk mempunyai lebih daripada seorang
isteri pada masa yang sama?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Ulangan 17:17 - Ia tidak akan memperbanyak isteri
kepada dirinya sendiri, sehingga hatinya tidak
berpaling.
1 Korintus 7:2 - setiap laki-laki mempunyai istrinya
sendiri, dan biarlah setiap wanita memiliki suaminya
sendiri.
------------------------------------------------Nisa 4: 3 & 24 – 3. Dan jika anda merasakan bahawa
anda tidak akan berurusan secara adil dengan anakanak yatim, berkahwin dengan wanita pilihan anda, dua
atau tiga atau empat. 24. Dan semua wanita yang sudah
berkahwin adalah diharamkan kepada kamu kecuali
orang-orang yang tangan kanan kamu ...
Ahzab 33:21, 32-33, 38 & 50 - 21. Sesungguhnya pada
utusan Allah, kamu mempunyai teladan yang baik ...
32. Wahai isteri-isteri Nabi! 38. Tidak ada celaan
bagi Nabi dalam apa yang Allah telah membuatnya ...
50. seorang wanita yang beriman jika dia memberikan
dirinya kepada Nabi dan Nabi ingin berkahwin
dengannya , suatu keistimewaan untuk anda sahaja,
bukan untuk yang lain orang yang beriman.

Menurut tujuan nyata Tuhan, adakah betul bagi
seseorang untuk mempunyai lebih daripada seorang
isteri pada masa yang sama?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Ulangan 17:17 - Ia tidak akan memperbanyak isteri
kepada dirinya sendiri, sehingga hatinya tidak
berpaling.
1 Korintus 7:2 - setiap laki-laki mempunyai istrinya
sendiri, dan biarlah setiap wanita memiliki suaminya
sendiri.
------------------------------------------------Nisa 4: 3 & 24 – 3. Dan jika anda merasakan bahawa
anda tidak akan berurusan secara adil dengan anakanak yatim, berkahwin dengan wanita pilihan anda, dua
atau tiga atau empat. 24. Dan semua wanita yang sudah
berkahwin adalah diharamkan kepada kamu kecuali
orang-orang yang tangan kanan kamu ...
Ahzab 33:21, 32-33, 38 & 50 - 21. Sesungguhnya pada
utusan Allah, kamu mempunyai teladan yang baik ...
32. Wahai isteri-isteri Nabi! 38. Tidak ada celaan
bagi Nabi dalam apa yang Allah telah membuatnya ...
50. seorang wanita yang beriman jika dia memberikan
dirinya kepada Nabi dan Nabi ingin berkahwin
dengannya , suatu keistimewaan untuk anda sahaja,
bukan untuk yang lain orang yang beriman.

Mungkinkah seorang lelaki akan melayan isteriisterinya dengan sama rata jika dia mempunyai lebih
daripada seorang isteri pada masa yang sama?
Bible
Al-Quran
Tidak / Tidak
Ulangan 21:15 - Jika seseorang mempunyai dua isteri,
satu orang yang dikasihi dan yang lain benci ...
Nehemia 13:26-27 - 26. Bukankah Salomo, Raja Israel,
berdosa dengan perkara-perkara ini ... 27. bahkan dia
melakukan wanita asing yang menyebabkan dosa.
------------------------------------------------Nisa 4:3 - Dan jika anda takut bahawa anda tidak akan
berurusan dengan anak-anak yatim dengan adil,
berkahwin dengan wanita pilihan anda, dua atau tiga
daripada empat; tetapi jika anda takut bahawa anda
tidak boleh berurusan dengan adil (dengan begitu
banyak), maka hanya satu, atau ( tawanan) yang
memiliki tangan kanan anda. Oleh itu, lebih-lebih
lagi anda tidak akan melakukan ketidakadilan.
Nisa 4:129 - Anda tidak akan dapat menangani samasama antara isteri-isteri anda, walau bagaimanapun
anda mungkin ingin melakukannya.

Mungkinkah seorang lelaki akan melayan isteriisterinya dengan sama rata jika dia mempunyai lebih
daripada seorang isteri pada masa yang sama?
Bible
Al-Quran
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Nehemia 13:26-27 - 26. Bukankah Salomo, Raja Israel,
berdosa dengan perkara-perkara ini ... 27. bahkan dia
melakukan wanita asing yang menyebabkan dosa.
------------------------------------------------Nisa 4:3 - Dan jika anda takut bahawa anda tidak akan
berurusan dengan anak-anak yatim dengan adil,
berkahwin dengan wanita pilihan anda, dua atau tiga
daripada empat; tetapi jika anda takut bahawa anda
tidak boleh berurusan dengan adil (dengan begitu
banyak), maka hanya satu, atau ( tawanan) yang
memiliki tangan kanan anda. Oleh itu, lebih-lebih
lagi anda tidak akan melakukan ketidakadilan.
Nisa 4:129 - Anda tidak akan dapat menangani samasama antara isteri-isteri anda, walau bagaimanapun
anda mungkin ingin melakukannya.
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Adakah perkahwinan bersifat sementara atau
interim dibenarkan? (Mut'ah / Hukum Nafsu )
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Maleakhi 2:16 - Sebab Tuhan, Allah Israel,
mengatakan bahwa dia membenci... maka
perhatikanlah rohmu.
1 Korintus 7:10-13 - 10. Dan kepada suami isteri
Kufirmankan, lagi Bukan aku, tetapi Tuhan, supaya
seorang isteri tidak meninggalkan suaminya ...
11. janganlah ia menceraikan dia ... 12. biarkan
dia tidak meninggalkannya.
------------------------------------------------Nisa 4:24 - Takut kepada kamu semuanya melebihi
apa yang disebutkan, supaya kamu mencari mereka
dengan kekayaanmu dalam perkawinan yang jujur,
bukan dalam percabulan. Dan orang-orang yang kamu
peroleh (dengan berkahwin dengan mereka),
berikanlah kepada mereka bahagian-bahagiannya
sebagai kewajipan. Dan tidak ada dosa bagi kamu
dalam apa yang kamu lakukan dengan kesepakatan
bersama selepas kewajiban (telah dilakukan).
Maide 5:87 - Hai orang-orang yang beriman!
Janganlah kamu mengharamkan perkara-perkara baik
yang Allah telah menghalalkan bagimu ...
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Dalam Kitab Suci, adakah isteri dianggap sebagai
objek seks, suatu komoditi atau harta milik suami
mereka?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
1 Petrus 3:7 - Dengan cara yang sama, kamu suami
tinggal bersama mereka menurut pengetahuan,
menghormati isteri, sebagai kapal yang lebih
lemah, dan sebagai ahli waris bersama dengan
anugerah hidup, agar doa-doa jangan dihalang.
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sama seperti Kristus juga menyukai gereja, dan
menyerahkan dirinya untuknya.
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(ladang untuk dibajak) kepada kamu. Pergi,
kemudian, ke dalam tilth anda seperti yang anda
mahu.
Al-i Imran 3:14 - Adil di mata manusia adalah
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cintai: wanita dan anak lelaki, mengumpul
gerombolan emas dan perak; kuda berjenama, lembu
dan perladangan.
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Adakah seorang lelaki dibenarkan membeli atau
menawan seorang abdi perempuan muda dan melakukan
hubungan seks dengan mereka?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
1 Korintus 7:23 - Kamu dibeli dengan harga;
janganlah kamu menjadi hamba manusia.
1 Tesalonika 4:3-7 - 3. Sebab inilah kehendak Allah,
pengudusan kamu, supaya kamu menjauhkan diri dari
perbuatan berzina: 4. Bahwa setiap orang dari kamu
harus mengetahui bagaimana untuk memiliki kapalnya
dalam pengudusan dan penghormatan; 5. Bukan dalam
nafsu kecurangan, sama seperti bangsa- bangsa lain
yang tidak mengenal Allah:
------------------------------------------------Nisa 4:24 - Dan semua wanita yang sudah nikah
diharamkan kepada kamu kecuali orang-orang yang
tangan kanan kamu ...
Mü'minun 23:5-6 - 5. Dan orang-orang yang menjaga
kesucian mereka (yang tersembunyi), 6. Kecuali
isteri-isteri mereka, dan apa yang ada tangan
kanan mereka , kerana mereka tidak disalahkan.
Ma'arij 70:22 & 29- 30 - 22. penyembah ... 29.
yang menahan keinginan hawa nafsu mereka, 30.
kecuali untuk isteri dan hamba perempuan mereka,
kerana itu mereka tidak boleh dikecewakan.

Adakah seorang lelaki dibenarkan membeli atau
menawan seorang abdi perempuan muda dan melakukan
hubungan seks dengan mereka?
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Tidak / Ya
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yang menahan keinginan hawa nafsu mereka, 30.
kecuali untuk isteri dan hamba perempuan mereka,
kerana itu mereka tidak boleh dikecewakan.

Adakah perempuan dikehendaki memakai tudung di
luar rumah?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
1 Korintus 11:15 - Tetapi jika seorang wanita
mempunyai rambut panjang, itu adalah kemuliaan
baginya; kerana rambutnya diberikan kepadanya
untuk menutup.
Galatia 5:1 - Oleh itu, berdirilah dengan cepat,
dengan kemerdekaan yang Kristus telah melepaskan
kita, dan jangan lagi terikat dengan kuk ...
Kolose 2:20 – Mengapa… kamu tertakluk kepada tata cara…
------------------------------------------------Nur 24:30-31 - 30. Dan katakanlah kepada wanita-wanita
yang beriman bahawa mereka harus… 31. menarik tudung
mereka ke atas dada mereka dan tidak mempamerkan
perhiasan mereka kecuali kepada suami mereka…
Ahzab 33:59 - Wahai Nabi! Beritahu isteri-isteri
dan anak-anak perempuan kamu dan wanita- wanita
orang beriman untuk menarik jubah mereka di
sekeliling mereka (ketika mereka pergi ke luar
negeri). Itu akan menjadi lebih baik, supaya
mereka dapat dikenali dan tidak terganggu.
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Adakah perempuan mempunyai hak yang sama dengan
lelaki?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Ulangan 16:19 - Jangan menghormati orang.
2 Tawarikh 19:7 - tidak ada kejahatan dengan
Tuhan kita, dan tidak menghormati orang ...
Roma 2:11 - tidak ada penghormatan orang dengan
Tuhan.
Galatia 2:6 - Tuhan reda akan ada manusia orang…
Galatia 3:28 - Tidak ada Yahudi atau Yunani,
tidak ada ikatan atau bebas, tidak ada laki-laki
atau perempuan: sebab kamu semua adalah orang
dalam Kristus.
James 2:9 - Tetapi jika kamu menghormati orang,
kamu melakukan dosa, dan ... pelanggar.
------------------------------------------------Bakara 2:228 & 282 - 228. Dan wanita mempunyai
hak yang sama dengan lelaki ... dan lelaki adalah
tahap di atas mereka. .. 282. Panggil dua saksi
dari kalangan lelaki kamu, dan jika dua orang
lelaki tidak berada di tangan, maka seorang
lelaki dan dua perempuan yang ...
Nisa 4:3, 11 & 176 - 3. berkahwin dengan wanita
pilihan anda, dua atau tiga atau empat ... 11 .
kepada lelaki adalah sama dengan bahagian dua
wanita.
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Adakah seseorang lelaki dibenarkan memukul isterinya?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Efesus 5:25-29 - 25. Suami, sayang isterimu ...
28. Begitu juga lelaki ingin mencintai isteri
mereka sebagai mayat mereka sendiri. Dia yang
mencintai isterinya mencintai dirinya sendiri.
29. Sebab tidak ada seorang pun yang pernah
membenci dagingnya sendiri, tidak.
menyembuhkan dan menghinanya , sama seperti Tuhan
Kolose 3:19 - Suami mencintai isteri kamu dan
1 Petrus 3:7 - kamu suami, tinggal bersama
kepada isteri, seperti kapal yang lebih lemah ...
------------------------------------------------Nisa 4:34 - Adapun orang-orang yang kamu takut
kepada ketidaksetiaan, ajarlah mereka dan
buanglah mereka ke tempat tidur, dan taruhlah
mereka (ringan, tanpa kecederaan yang nyata).
Mereka jika mereka taat kepada kamu, janganlah
kamu mencari jalan terhadap mereka. Kerana Allah
Maha Tinggi, Maha Besar .
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mencintai isterinya mencintai dirinya sendiri.
29. Sebab tidak ada seorang pun yang pernah
membenci dagingnya sendiri, tidak.
menyembuhkan dan menghinanya , sama seperti Tuhan
Kolose 3:19 - Suami mencintai isteri kamu dan
1 Petrus 3:7 - kamu suami, tinggal bersama
kepada isteri, seperti kapal yang lebih lemah ...
------------------------------------------------Nisa 4:34 - Adapun orang-orang yang kamu takut
kepada ketidaksetiaan, ajarlah mereka dan
buanglah mereka ke tempat tidur, dan taruhlah
mereka (ringan, tanpa kecederaan yang nyata).
Mereka jika mereka taat kepada kamu, janganlah
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158.

157.

158.

157.

Adakah perempuan mempunyai hak yang sama dengan
lelaki?
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Al-Quran
Ya / Tidak
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Tuhan kita, dan tidak menghormati orang ...
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lelaki dan dua perempuan yang ...
Nisa 4:3, 11 & 176 - 3. berkahwin dengan wanita
pilihan anda, dua atau tiga atau empat ... 11 .
kepada lelaki adalah sama dengan bahagian dua
wanita.
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Adakah seorang Kristian atau seorang Muslim
dibenarkan berkahwin dengan orang yang beragama
lain?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Ulangan 7:3 - Tidak boleh membuat perkahwinan
dengan mereka ...
1 Corinthians 7:28 & 39 - 28. jika seorang dara
kawin, dia tidak berdosa ... 39. dia bebas untuk
berkahwin dengan siapa dia kehendaki, hanya dalam
Tuhan.
2 Korintus 6:14 & 17 - 14. Janganlah bersama-sama
dengan orang-orang kafir; Sebab apa persekutuan
mempunyai kebenaran dengan kejahatan? Dan apa
perhubungan dengan kegelapan? 17. Oleh sebab itu
keluarlah dari tengah - tengah mereka, dan
hendaklah kamu terpisah, demikianlah firman
Tuhan.
------------------------------------------------Maide 5:5 - Hari ini adalah segala hal yang baik
yang diperbuat olehmu ... Dan begitu pula wanitawanita yang beriman dari orang-orang yang
beriman, dan wanita-wanita yang saleh dari orangorang yang telah menerima Al Kitab sebelum kamu
adalah halal bagi kamu apabila anda memberi
mereka bahagian perkahwinan mereka dan hidup
dengan mereka sebagai penghormatan ...
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mereka bahagian perkahwinan mereka dan hidup
dengan mereka sebagai penghormatan ...

160.

160.

Jika seseorang mendapat perceraian daripada
pasangannya atas sebab melainkan perzinaan,
adakah mereka dibenarkan berkahwin semula?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
------------------------------------------------Bakara 2: 231 - Apabila kamu telah menceraikan
isteri kamu ... biarkan mereka pergi dengan baik.
Tahrim 66:5 - Mungkin Tuhannya, jika dia
menceraikan kamu, akan memberinya isteri kamu
lebih baik dari pada kamu ... kedua-dua suami
isteri dan perawan.
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161.

Adakah tujuan seorang Kristian ialah berperilaku
seperti Kristus dan tujuan seorang Muslim ialah
berperilaku seperti Hz. Muhammad?
Bible
Al-Quran
Ya / Ya
Matius 10:24-25 - 25 Saya cukup untuk menjadi
murid seperti tuannya.
Lukas 6:40 - Murid tidak lebih dari tuannya: tetapi
setiap orang yang sempurna akan menjadi tuannya.
John 14:15 & 23-24 - 15. Jika kamu mengasihi
saya, ikuti perintah saya. 23. Yesus ... Jika
seorang lelaki mengasihi saya, dia akan menyimpan
kata-kata saya: dan Bapa saya akan mengasihi
dia…24. Orang yang mengasihi saya, tidak
memelihara kata-kataku ...
------------------------------------------------Al-i İmran 3:31 - Katakanlah: Jika kamu mengasihi
Allah, ikutilah aku: Allah akan mengasihi kamu
dan mengampuni dosa-dosamu.
Nisa 4:80 - sesiapa yang taat kepada Rasulullah
taat kepada Allah ...
Ahzab 33:21 - Sesungguhnya pada Rasul Allah kamu
ada teladan yang baik ...
Zukhruf 43:63 - Jesus ... bertakwalah kepada
Allah dan taatlah kepadaku.

Musuh dan Peperangan
162.

Dalam Kitab Suci, adakah tema yang menonjol
bahawa sesuatu kepercayaan tertentu harus
mempunyai matlamat untuk menguasai semua agama
lain dengan kekerasan?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Lukas 17:20-21 - 20. Kerajaan Allah tidak datang
dengan pemerhatian: 21. Mereka juga tidak akan
berkata, 'Lihatlah! atau, lihat! kerana,
lihatlah, kerajaan Allah ada di dalam kamu.
Roma 14:17 & 22 - 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah
daging dan minuman; tetapi kebenaran, dan kedamaian,
dan kegembiraan dalam Roh Kudus. 22. Adakah anda
beriman? Lakukanlah itu di hadapan Allah.
------------------------------------------------Tevbe 9:33 - Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya
dengan petunjuk dan agama kebenaran untuk
menjadikannya menang atas semua agama.
Saf 61:8-9 - 8. Allah akan menyempurnakan
cahayanya, sama seperti orang-orang kafir itu
tidak menyukainya. 9. Dia yang telah mengutus
Rasul - Nya dengan petunjuk dan Agama yang benar,
agar Dia dapat meninggikannya di atas semua agama.
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163.

163.

Dalam urusan agama, adakah penggunaan kekerasan
dan paksaan diizinkan?
Bible
Al-Quran
Tidak / Tidak
2 Timotius 2:24-25 - 24. Dan hamba Tuhan tidak
harus berusaha, tetapi bersikap lembut kepada
semua orang, sesuai mengajar, sabar, 25. Dengan
rendah hati mengajar mereka yang menentang ...
Filemon 14 - Tetapi tanpa akal fikiran aku tidak
akan berbuat apa-apa, bahawa manfaatmu tidaklah
seharusnya, karena itu adalah keperluan tetapi
rela.
------------------------------------------------Bakara 2:256 - Tidak ada paksaan dalam agama.
Al-i İmran 3:20 - Jika mereka menjadi muslim, mereka
akan mendapat petunjuk; jika mereka berpaling, maka
kewajiban anda hanya untuk memberitahu mereka.
Kaf 50:45 - kamu Muhammad bukanlah seorang
pemborong atas mereka. Tetapi amaran oleh Al-Quran…

Dalam urusan agama, adakah penggunaan kekerasan
dan paksaan diizinkan?
Bible
Al-Quran
Tidak / Tidak
2 Timotius 2:24-25 - 24. Dan hamba Tuhan tidak
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semua orang, sesuai mengajar, sabar, 25. Dengan
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Sekiranya seseorang menjadi murtad daripada agama
asalnya atau memutuskan untuk menukar agama
mereka, patutkah mereka dibunuh?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Ibrani 3:12-13 - 12. Berhati-hatilah, saudarasaudara, supaya di mana ada di antara kamu
seorang yang jahat dari ketidakpercayaan, ketika
berangkat dari Allah yang hidup. 13. Tetapi
sebutlah satu sama lain setiap hari, ketika
dipanggil hari ini, supaya tidak seorang pun dari
kamu menjadi keras oleh penipuan dosa.
------------------------------------------------Nisa 4:89 - Dan jika mereka berpaling (dari
permusuhan) maka tangkaplah mereka dan bunuhlah
mereka di mana saja kamu menemuinya , dan
janganlah kamu memilih teman atau penolong dari
antara mereka.
Nota: Petikan Hz. Muhammad yang berikut tentang
murtad dari Hadis: Rasulullah, “Sesiapa yang
menukar agama Islamnya, maka bunuhlah dia.”
(Sahih Bukhari: Jil. 9, Buku 84, No. 57-58, Bd.
Jil. 4, Buku 56, No. 808)
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Adakah berperang dengan keluarga, rakan atau
bahkan saudara-saudara kadang-kadang
dinasihatkan?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
1 Korintus 7:13-24 - 13. perempuan yang mempunyai
suami yang tidak percaya, dan
senang tinggal bersama dia, janganlah dia
meninggalkan dia. 14. Sebab suami yang tidak
percaya itu dikuduskan oleh isteri, dan isteri
yang tidak percaya itu disucikan oleh suami ...
16. apa yang engkau ketahui, hai isteri, apakah
engkau menyelamatkan suamimu? Wahai manusia,
adakah engkau menyelamatkan isterimu?
------------------------------------------------Mujadila 58:22
- Kamu tidak akan mendapati
orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari
Akhir dengan keadaan yang bersahabat dengan
mereka yang menentang Allah dan Rasul-rasul-Nya,
walaupun mereka adalah bapa lelakinya, anak-anak
mereka, saudara-saudara mereka, atau kaum mereka…
Taghabun 64:14
- Wahai orang yang beriman,
isteri-isteri dan anak-anak kamu yang menjadi
musuh bagi kamu, maka waspadalah terhadap mereka.
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Adakah Tuhan menghendaki percayawan hari ini
membunuh orang lain yang mempunyai kepercayaan
berbeza walaupun ia bercanggah dengan hati
nuraninya?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Kisah 24:16 - Dan di sini saya menjalankan diri
saya, untuk selalu ada hati nurani yang tidak
bersalah terhadap Allah, dan terhadap manusia.
1 Timotius 1:5 - Sekarang, akhir perintah itu adalah
cinta dari hati yang murni, dan hati nurani yang
baik, dan iman yang tidak bersungguh-sungguh.
------------------------------------------------Bakara 2:216 - Pertempuran wajib bagi anda
walaupun tidak disukai oleh anda; tetapi mungkin
anda membenci sesuatu walaupun ia bagus untuk
anda, dan suka sesuatu walaupun ia tidak baik
untuk anda.
Enfal 8:17 - Kamu tidak membunuh mereka, tetapi
Allah membunuh mereka. Dan kamu tidak melempar
ketika kamu melempar, tetapi Allah melempar,
supaya Dia menguji orang-orang yang beriman
dengan ujian yang adil dariNya.
Nota: Bd. Hadis, Sahih Muslim, 4661-4662, Bab 789.
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Adakah tindakan bergelut dan bertempur dengan
orang yang berbeza kepercayaan dianggap sebagai
sesuatu yang pada dasarnya baik?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Galatia 5:19-21 - 19. Sekarang kerja-kerja daging
adalah nyata, yang… 20. kebencian, perselisihan,
kecemburuan, kemarahan, puak, sedli… 21. kerohanian,
pembunuhan… dan sebagainya seperti… mereka yang
berbuat demikian tidak akan mewarisi kerajaan Allah.
James 4:1 & 8 - 1 . Dari mana datang peperangan
dan pertarungan di antara kamu? Mereka tidak
datang ke sini, malah dari nafsu kamu ? ... 8.
Cleanse anda r ha nds kamu berdosa ...
------------------------------------------------Tebve 9:41 - Pergi, sama ada cahaya atau berat,
dan berusaha dengan kekayaan dan nyawa kamu di
jalan Allah. Itu lebih baik untuk anda, jika anda
hanya tahu.
Ankebut 29:6 - Dan sesiapa yang berusaha untuk
berusaha sendiri.
Saf 61:11 - Wahai orang-orang yang telah beriman…
berikhtiar di jalan Allah dengan hartamu dan
hidupmu. Itu lebih baik untuk anda jika anda tahu.
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Adakah tindakan bergelut dan bertempur dengan
orang yang berbeza kepercayaan dianggap sebagai
sesuatu yang pada dasarnya baik?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Galatia 5:19-21 - 19. Sekarang kerja-kerja daging
adalah nyata, yang… 20. kebencian, perselisihan,
kecemburuan, kemarahan, puak, sedli… 21. kerohanian,
pembunuhan… dan sebagainya seperti… mereka yang
berbuat demikian tidak akan mewarisi kerajaan Allah.
James 4:1 & 8 - 1 . Dari mana datang peperangan
dan pertarungan di antara kamu? Mereka tidak
datang ke sini, malah dari nafsu kamu ? ... 8.
Cleanse anda r ha nds kamu berdosa ...
------------------------------------------------Tebve 9:41 - Pergi, sama ada cahaya atau berat,
dan berusaha dengan kekayaan dan nyawa kamu di
jalan Allah. Itu lebih baik untuk anda, jika anda
hanya tahu.
Ankebut 29:6 - Dan sesiapa yang berusaha untuk
berusaha sendiri.
Saf 61:11 - Wahai orang-orang yang telah beriman…
berikhtiar di jalan Allah dengan hartamu dan
hidupmu. Itu lebih baik untuk anda jika anda tahu.
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Adakah Tuhan akan menggalakkan Hz. Muhammad untuk
memulakan pelbagai peperangan pencerobohan untuk
menyebarkan Islam?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
John 18:36 - Yesus ... kerajaan saya bukan dari
dunia ini; jika kerajaanku dari dunia ini, maka
akan hamba-hambaku bertengkar.
2 Korintus 10:3-5 - 3. kita tidak berperang
selepas daging 4. (senjata peperangan kita tidak…
------------------------------------------------1. Perang Badar: (Mac 624)
Al-i İmran 3:13 & 123; Anfal 8:5-19 & 41-44
2. Perang Uhud: (Mac 625)
Al-i İmran 3:121-122, 3:140 & 165-172
3. Perang Ahzab: (Februari 627) Trench
Ahzab 33:9-12 & 25-27
4. Perang Hudeybiye: (Mac 628)
Fetih 48: 1-3 & 22-27
5. Perang Mu’tah: (Ogos 629) Baqara 2:191-193
6. Perang Hunain: (Januari 630)
Tevbe 9:25-27
7. Perang Tabuk: (Oktober 630) Tevbe 9:38-40,
42-52, 65-66, 81-83, 86-87, 90, 93, 117
8. Perang Makkah: (Disember 630) Tevbe 9:12,
Kasas 28:85, Saf 61:13, Nasr 110:1-3.
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Dalam Kitab Suci, adakah berperang dengan Ahli
Kitab itu digalakkan?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Roma 12:18 - Jika mungkin, seperti yang ada dalam
diri anda, hiduplah damai dengan semua orang.
------------------------------------------------Tevbe 9:29 - Fight terhadap mereka dari kalangan
Ahli Kitab yang tidak beriman kepada Allah dan
hari akhirat; yang tidak melarang apa yang
diharamkan oleh Allah dan RasulNya, dan yang
tidak mengamalkan agama kebenaran sehingga mereka
membayar penghormatan itu dengan tangan, benarbenar lemah.
Ahzab 33:26 - Dan Dia menurunkan orang-orang Ahli
Kitab yang menyokong mereka dari kubu- kubu
mereka, dan menimbulkan panik ke dalam hati
mereka . Ada yang membunuh, dan kamu membuat
tawanan yang lain.
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Adakah peperangan yang agresif dan menyerang dan
berperang dengan orang yang tidak percaya itu
digalakkan dalam Kitab Suci untuk percayawan hari
ini? (Jihad)
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Efesus 6:12 - Sebab kita tidak berjuang melawan
daging dan darah, melainkan melawan pemerintah,
melawan kuasa, melawan penguasa kegelapan dunia
ini, melawan kejahatan rohani di tempat tinggi .
1 Timotius 2:1-2 - 1. Saya memberi nasihat, oleh
itu, yang pertama ... 2. kita boleh menjalani
kehidupan yang tenang dan damai dalam segala
kesalehan dan kejujuran.
------------------------------------------------Nisa 4:76-77 - 76. Orang-orang yang mengingkari
pertengkaran untuk tujuan Allah… 77. Tetapi
apabila memerangi mereka diperintahkan,
nampaknya!... “Tuhan kami! Kenapa anda telah
menetapkan perang untuk kami? Jika hanya Engkau
akan memberi kita waktu untuk sementara waktu !
“Katakanlah:… “ Kesenangan dunia ini adalah
pendek; dan akhirat akan lebih baik bagi orang
yang bertakwa kepada Allah. “
Tevbe 9:123 - Hai orang-orang yang beriman, bertempurlah
orang-orang kafir di dekat kamu dan biarkan mereka
melihat betapa kerasnya kamu. Ketahuilah bahawa Allah
ada bersama orang-orang yang soleh.
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Bible
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Tidak / Ya
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melihat betapa kerasnya kamu. Ketahuilah bahawa Allah
ada bersama orang-orang yang soleh.

Adakah Tuhan menggalakkan percayawan hari ini
untuk merampas dan menjarah orang yang mempunyai
kepercayaan lain?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Kejadian 14:23 - Aku tidak akan mengambil apa-apa
yang ada padamu, supaya jangan kamu berkata, Aku
telah menjadikan Abram kaya.
Keluaran 20:15 & 17 - 15. Jangan mencuri ... 17.
Jangan mencintaimu rumah sesamamu, jangan engkau
mengingini isteri sesamamu ...
Efesus 4:28 - Biar dia yang mencuri mencuri tidak lagi,
tetapi biarkan dia bekerja, bekerja dengan tangannya…
agar dia dapat memberikan kepada yang memerlukan.
------------------------------------------------Enfal 8:1 & 41 - 1. Mereka bertanya kepadamu (wahai
Muhammad) tentang rampasan perang. Katakanlah:
“Rampasan perang adalah kepunyaan Allah dan Rasul…
41. Dan ketahuilah bahawa apa sahaja yang kamu ambil
sebagai rampasan perang, seperlima daripadanya adalah
untuk Allah, dan bagi Rasul…
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Adakah Tuhan mahu percayawan hari ini menggunakan
keganasan dan kekerasan terhadap musuh mereka?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Yeremia 22:3 - Beginilah firman TUHAN: Lakukanlah
keadilan dan keadilan, dan biarkan rampasan
tangan orang fasik; dan jangan salah, jangan
melakukan kekerasan ... jangan menumpahkan darah
yang tidak bersalah ...
2 Timotius 2:24-25 - 24. Dan pelayan Tuhan tidak
harus berusaha; tetapi bersikap lembut kepada semua
orang untuk mengajar, sabar, 25. Dengan rendah hati
menginstruksikan mereka yang menentangnya…
------------------------------------------------A'raf 7:4 - Berapa banyak bandar yang Kami
musnahkan? Sebagai serbuan pada waktu malam, atau
ketika mereka sedang berehat pada tengah hari,
keganasan kami datang kepada mereka.
Enfal 8:12 - Saya akan membuang rasa takut ke
hati orang-orang kafir. Kemudian pegang leher dan
smite mereka setiap jari.
Enfal 8:67 - Bukan untuk mana-mana nabi untuk
mendapatkan tawanan sehingga dia telah
menyembelih di negeri itu.

Adakah Tuhan mahu percayawan hari ini menggunakan
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Tidak / Ya
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harus berusaha; tetapi bersikap lembut kepada semua
orang untuk mengajar, sabar, 25. Dengan rendah hati
menginstruksikan mereka yang menentangnya…
------------------------------------------------A'raf 7:4 - Berapa banyak bandar yang Kami
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ketika mereka sedang berehat pada tengah hari,
keganasan kami datang kepada mereka.
Enfal 8:12 - Saya akan membuang rasa takut ke
hati orang-orang kafir. Kemudian pegang leher dan
smite mereka setiap jari.
Enfal 8:67 - Bukan untuk mana-mana nabi untuk
mendapatkan tawanan sehingga dia telah
menyembelih di negeri itu.

Adakah Tuhan mahu percayawan hari ini untuk
melaksanakan hukum balas dendam? (mata ganti
mata, dan gigi ganti gigi / Kısas)
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Matius 5:39 - Tetapi saya katakan kepada kamu
bahawa kamu tidak bertentangan dengan kejahatan,
tetapi barangsiapa yang menyerang kamu di pipi
kanan, berbalik kepada yang lain juga.
Roma 12:19-20 - 19. Yang dikasihi, membalas
dendam tidak kamu juga, tetapi sebaliknya berilah
tempat kepada murka, sebab ada tertulis:
Pembalasan adalah lombong; Saya akan membayar
balik, kata Tuhan… 20. jika musuh anda lapar,
memberi makan kepadanya; jika dia dahaga, berikan
dia minuman ... 21. Jangan mengalahkan kejahatan,
tetapi mengalahkan kejahatan dengan kebaikan.
------------------------------------------------Bakara 2: 194 - Jika ada yang menyerang kamu,
menyerang dia dengan seperti yang dia menyerang kamu.
Shura 42:40-41 - 40. Pemberian balasan perbuatan
buruk adalah perbuatan yang buruk seperti itu ...
41. Orang-orang yang membalas dendam sesudah
mereka telah dianiaya, tidak dapat disalahkan.

Adakah Tuhan mahu percayawan hari ini untuk
melaksanakan hukum balas dendam? (mata ganti
mata, dan gigi ganti gigi / Kısas)
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Matius 5:39 - Tetapi saya katakan kepada kamu
bahawa kamu tidak bertentangan dengan kejahatan,
tetapi barangsiapa yang menyerang kamu di pipi
kanan, berbalik kepada yang lain juga.
Roma 12:19-20 - 19. Yang dikasihi, membalas
dendam tidak kamu juga, tetapi sebaliknya berilah
tempat kepada murka, sebab ada tertulis:
Pembalasan adalah lombong; Saya akan membayar
balik, kata Tuhan… 20. jika musuh anda lapar,
memberi makan kepadanya; jika dia dahaga, berikan
dia minuman ... 21. Jangan mengalahkan kejahatan,
tetapi mengalahkan kejahatan dengan kebaikan.
------------------------------------------------Bakara 2: 194 - Jika ada yang menyerang kamu,
menyerang dia dengan seperti yang dia menyerang kamu.
Shura 42:40-41 - 40. Pemberian balasan perbuatan
buruk adalah perbuatan yang buruk seperti itu ...
41. Orang-orang yang membalas dendam sesudah
mereka telah dianiaya, tidak dapat disalahkan.

174.

173.

174.

173.

Adakah Tuhan mahu percayawan hari ini menggunakan
keganasan dan kekerasan terhadap musuh mereka?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Yeremia 22:3 - Beginilah firman TUHAN: Lakukanlah
keadilan dan keadilan, dan biarkan rampasan
tangan orang fasik; dan jangan salah, jangan
melakukan kekerasan ... jangan menumpahkan darah
yang tidak bersalah ...
2 Timotius 2:24-25 - 24. Dan pelayan Tuhan tidak
harus berusaha; tetapi bersikap lembut kepada semua
orang untuk mengajar, sabar, 25. Dengan rendah hati
menginstruksikan mereka yang menentangnya…
------------------------------------------------A'raf 7:4 - Berapa banyak bandar yang Kami
musnahkan? Sebagai serbuan pada waktu malam, atau
ketika mereka sedang berehat pada tengah hari,
keganasan kami datang kepada mereka.
Enfal 8:12 - Saya akan membuang rasa takut ke
hati orang-orang kafir. Kemudian pegang leher dan
smite mereka setiap jari.
Enfal 8:67 - Bukan untuk mana-mana nabi untuk
mendapatkan tawanan sehingga dia telah
menyembelih di negeri itu.

Adakah Tuhan mahu percayawan hari ini menggunakan
keganasan dan kekerasan terhadap musuh mereka?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Yeremia 22:3 - Beginilah firman TUHAN: Lakukanlah
keadilan dan keadilan, dan biarkan rampasan
tangan orang fasik; dan jangan salah, jangan
melakukan kekerasan ... jangan menumpahkan darah
yang tidak bersalah ...
2 Timotius 2:24-25 - 24. Dan pelayan Tuhan tidak
harus berusaha; tetapi bersikap lembut kepada semua
orang untuk mengajar, sabar, 25. Dengan rendah hati
menginstruksikan mereka yang menentangnya…
------------------------------------------------A'raf 7:4 - Berapa banyak bandar yang Kami
musnahkan? Sebagai serbuan pada waktu malam, atau
ketika mereka sedang berehat pada tengah hari,
keganasan kami datang kepada mereka.
Enfal 8:12 - Saya akan membuang rasa takut ke
hati orang-orang kafir. Kemudian pegang leher dan
smite mereka setiap jari.
Enfal 8:67 - Bukan untuk mana-mana nabi untuk
mendapatkan tawanan sehingga dia telah
menyembelih di negeri itu.

Adakah Tuhan mahu percayawan hari ini untuk
melaksanakan hukum balas dendam? (mata ganti
mata, dan gigi ganti gigi / Kısas)
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Matius 5:39 - Tetapi saya katakan kepada kamu
bahawa kamu tidak bertentangan dengan kejahatan,
tetapi barangsiapa yang menyerang kamu di pipi
kanan, berbalik kepada yang lain juga.
Roma 12:19-20 - 19. Yang dikasihi, membalas
dendam tidak kamu juga, tetapi sebaliknya berilah
tempat kepada murka, sebab ada tertulis:
Pembalasan adalah lombong; Saya akan membayar
balik, kata Tuhan… 20. jika musuh anda lapar,
memberi makan kepadanya; jika dia dahaga, berikan
dia minuman ... 21. Jangan mengalahkan kejahatan,
tetapi mengalahkan kejahatan dengan kebaikan.
------------------------------------------------Bakara 2: 194 - Jika ada yang menyerang kamu,
menyerang dia dengan seperti yang dia menyerang kamu.
Shura 42:40-41 - 40. Pemberian balasan perbuatan
buruk adalah perbuatan yang buruk seperti itu ...
41. Orang-orang yang membalas dendam sesudah
mereka telah dianiaya, tidak dapat disalahkan.

Adakah Tuhan mahu percayawan hari ini untuk
melaksanakan hukum balas dendam? (mata ganti
mata, dan gigi ganti gigi / Kısas)
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Matius 5:39 - Tetapi saya katakan kepada kamu
bahawa kamu tidak bertentangan dengan kejahatan,
tetapi barangsiapa yang menyerang kamu di pipi
kanan, berbalik kepada yang lain juga.
Roma 12:19-20 - 19. Yang dikasihi, membalas
dendam tidak kamu juga, tetapi sebaliknya berilah
tempat kepada murka, sebab ada tertulis:
Pembalasan adalah lombong; Saya akan membayar
balik, kata Tuhan… 20. jika musuh anda lapar,
memberi makan kepadanya; jika dia dahaga, berikan
dia minuman ... 21. Jangan mengalahkan kejahatan,
tetapi mengalahkan kejahatan dengan kebaikan.
------------------------------------------------Bakara 2: 194 - Jika ada yang menyerang kamu,
menyerang dia dengan seperti yang dia menyerang kamu.
Shura 42:40-41 - 40. Pemberian balasan perbuatan
buruk adalah perbuatan yang buruk seperti itu ...
41. Orang-orang yang membalas dendam sesudah
mereka telah dianiaya, tidak dapat disalahkan.

174.

174.

175.

175.

Adakah Tuhan Kudus menggalakkan percayawan untuk
membalas dendam melalui tangan mereka sendiri?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Ulangan 32:35-36 - 35. Bagi saya adalah
pembalasan, dan balasan ... 36. Sebab TUHAN akan
menghakimi umat-Nya ...
Roma 2:1 - Oleh itu, engkau tidak dapat
dimaafkan, wahai manusia, siapa saja yang
menghakimi; kerana di mana engkau menghakimi
orang lain, engkau mengutuk dirimu sendiri ...
Roma 12:14-18 - 14. Berkatilah orang-orang yang
menganiaya kamu; memberkati dan jangan kutuk ...
17. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan…
------------------------------------------------Bakara 2:179 - Dalam undang-undang pembalasan ini
ada kehidupan bagimu, wahai orang yang berakal,
mungkin kamu akan menjadi Tuhan.
Maide 5:45 - Dan Kami menetapkan bagi mereka di
dalamnya: Kehidupan untuk kehidupan, dan mata
untuk mata, dan hidung untuk hidung, dan telinga
untuk telinga, dan gigi untuk gigi , dan untuk
tindakan balas luka.

Adakah Tuhan Kudus menggalakkan percayawan untuk
membalas dendam melalui tangan mereka sendiri?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Ulangan 32:35-36 - 35. Bagi saya adalah
pembalasan, dan balasan ... 36. Sebab TUHAN akan
menghakimi umat-Nya ...
Roma 2:1 - Oleh itu, engkau tidak dapat
dimaafkan, wahai manusia, siapa saja yang
menghakimi; kerana di mana engkau menghakimi
orang lain, engkau mengutuk dirimu sendiri ...
Roma 12:14-18 - 14. Berkatilah orang-orang yang
menganiaya kamu; memberkati dan jangan kutuk ...
17. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan…
------------------------------------------------Bakara 2:179 - Dalam undang-undang pembalasan ini
ada kehidupan bagimu, wahai orang yang berakal,
mungkin kamu akan menjadi Tuhan.
Maide 5:45 - Dan Kami menetapkan bagi mereka di
dalamnya: Kehidupan untuk kehidupan, dan mata
untuk mata, dan hidung untuk hidung, dan telinga
untuk telinga, dan gigi untuk gigi , dan untuk
tindakan balas luka.

Adakah Tuhan Kudus menggalakkan percayawan untuk
melaknat musuh mereka?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Lukas 6:27-28 - 27 . Tetapi saya katakan kepada
kamu yang mendengar, Kasihilah musuhmu, berbuat
baik kepada mereka yang membenci kamu. 28.
Berkatilah mereka yang mengutuk kamu, dan
berdoalah bagi mereka yang dengan sengaja
menggunakan kamu.
James 3:10 - Daripada mulut yang sama meneruskan
berkat dan kutuk. Saudara-saudara saya, perkaraperkara ini sepatutnya tidak.
------------------------------------------------Bakara 2:159 - dikutuk oleh Allah, dan oleh
mereka yang mempunyai kuasa untuk kutuk.
Al-i İmran 3:61 - Dan orang-orang yang membantah
dengan kamu tentang dia, setelah pengetahuan yang
telah datang kepadamu, katakan kepada mereka:
“Marilah kita memanggil anak-anak lelaki kami dan
kaummu anak-anak lelaki, wanita kami dan wanita
anda, dan kami sendiri dan diri sendiri, maka
kami akan berdoa dengan rendah hati dan memohon
kutukan Allah kepada orang-orang yang berbohong.

Adakah Tuhan Kudus menggalakkan percayawan untuk
melaknat musuh mereka?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Lukas 6:27-28 - 27 . Tetapi saya katakan kepada
kamu yang mendengar, Kasihilah musuhmu, berbuat
baik kepada mereka yang membenci kamu. 28.
Berkatilah mereka yang mengutuk kamu, dan
berdoalah bagi mereka yang dengan sengaja
menggunakan kamu.
James 3:10 - Daripada mulut yang sama meneruskan
berkat dan kutuk. Saudara-saudara saya, perkaraperkara ini sepatutnya tidak.
------------------------------------------------Bakara 2:159 - dikutuk oleh Allah, dan oleh
mereka yang mempunyai kuasa untuk kutuk.
Al-i İmran 3:61 - Dan orang-orang yang membantah
dengan kamu tentang dia, setelah pengetahuan yang
telah datang kepadamu, katakan kepada mereka:
“Marilah kita memanggil anak-anak lelaki kami dan
kaummu anak-anak lelaki, wanita kami dan wanita
anda, dan kami sendiri dan diri sendiri, maka
kami akan berdoa dengan rendah hati dan memohon
kutukan Allah kepada orang-orang yang berbohong.

176.

175.

176.

175.

Adakah Tuhan Kudus menggalakkan percayawan untuk
membalas dendam melalui tangan mereka sendiri?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Ulangan 32:35-36 - 35. Bagi saya adalah
pembalasan, dan balasan ... 36. Sebab TUHAN akan
menghakimi umat-Nya ...
Roma 2:1 - Oleh itu, engkau tidak dapat
dimaafkan, wahai manusia, siapa saja yang
menghakimi; kerana di mana engkau menghakimi
orang lain, engkau mengutuk dirimu sendiri ...
Roma 12:14-18 - 14. Berkatilah orang-orang yang
menganiaya kamu; memberkati dan jangan kutuk ...
17. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan…
------------------------------------------------Bakara 2:179 - Dalam undang-undang pembalasan ini
ada kehidupan bagimu, wahai orang yang berakal,
mungkin kamu akan menjadi Tuhan.
Maide 5:45 - Dan Kami menetapkan bagi mereka di
dalamnya: Kehidupan untuk kehidupan, dan mata
untuk mata, dan hidung untuk hidung, dan telinga
untuk telinga, dan gigi untuk gigi , dan untuk
tindakan balas luka.

Adakah Tuhan Kudus menggalakkan percayawan untuk
membalas dendam melalui tangan mereka sendiri?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Ulangan 32:35-36 - 35. Bagi saya adalah
pembalasan, dan balasan ... 36. Sebab TUHAN akan
menghakimi umat-Nya ...
Roma 2:1 - Oleh itu, engkau tidak dapat
dimaafkan, wahai manusia, siapa saja yang
menghakimi; kerana di mana engkau menghakimi
orang lain, engkau mengutuk dirimu sendiri ...
Roma 12:14-18 - 14. Berkatilah orang-orang yang
menganiaya kamu; memberkati dan jangan kutuk ...
17. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan…
------------------------------------------------Bakara 2:179 - Dalam undang-undang pembalasan ini
ada kehidupan bagimu, wahai orang yang berakal,
mungkin kamu akan menjadi Tuhan.
Maide 5:45 - Dan Kami menetapkan bagi mereka di
dalamnya: Kehidupan untuk kehidupan, dan mata
untuk mata, dan hidung untuk hidung, dan telinga
untuk telinga, dan gigi untuk gigi , dan untuk
tindakan balas luka.

Adakah Tuhan Kudus menggalakkan percayawan untuk
melaknat musuh mereka?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Lukas 6:27-28 - 27 . Tetapi saya katakan kepada
kamu yang mendengar, Kasihilah musuhmu, berbuat
baik kepada mereka yang membenci kamu. 28.
Berkatilah mereka yang mengutuk kamu, dan
berdoalah bagi mereka yang dengan sengaja
menggunakan kamu.
James 3:10 - Daripada mulut yang sama meneruskan
berkat dan kutuk. Saudara-saudara saya, perkaraperkara ini sepatutnya tidak.
------------------------------------------------Bakara 2:159 - dikutuk oleh Allah, dan oleh
mereka yang mempunyai kuasa untuk kutuk.
Al-i İmran 3:61 - Dan orang-orang yang membantah
dengan kamu tentang dia, setelah pengetahuan yang
telah datang kepadamu, katakan kepada mereka:
“Marilah kita memanggil anak-anak lelaki kami dan
kaummu anak-anak lelaki, wanita kami dan wanita
anda, dan kami sendiri dan diri sendiri, maka
kami akan berdoa dengan rendah hati dan memohon
kutukan Allah kepada orang-orang yang berbohong.

Adakah Tuhan Kudus menggalakkan percayawan untuk
melaknat musuh mereka?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Lukas 6:27-28 - 27 . Tetapi saya katakan kepada
kamu yang mendengar, Kasihilah musuhmu, berbuat
baik kepada mereka yang membenci kamu. 28.
Berkatilah mereka yang mengutuk kamu, dan
berdoalah bagi mereka yang dengan sengaja
menggunakan kamu.
James 3:10 - Daripada mulut yang sama meneruskan
berkat dan kutuk. Saudara-saudara saya, perkaraperkara ini sepatutnya tidak.
------------------------------------------------Bakara 2:159 - dikutuk oleh Allah, dan oleh
mereka yang mempunyai kuasa untuk kutuk.
Al-i İmran 3:61 - Dan orang-orang yang membantah
dengan kamu tentang dia, setelah pengetahuan yang
telah datang kepadamu, katakan kepada mereka:
“Marilah kita memanggil anak-anak lelaki kami dan
kaummu anak-anak lelaki, wanita kami dan wanita
anda, dan kami sendiri dan diri sendiri, maka
kami akan berdoa dengan rendah hati dan memohon
kutukan Allah kepada orang-orang yang berbohong.

176.

176.

177.

177.

Adakah Tuhan menganggap orang Yahudi berada di
bawah laknat atau terkutuk sebagai sebuah bangsa?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Yeremia 31:37 - Jika langit di atas dapat diukur…
Saya juga akan membuang semua keturunan Israel untuk
semua yang telah mereka lakukan, kata Tuhan.
Roma 11:1-2 - 1. Saya katakan, Hah Tuhan
menghalau umat-Nya? Allah melarang ... 2. Allah
tidak melepaskan umat-Nya yang telah dipilihNya.
------------------------------------------------Bakara 2:88-89 - 88. Mereka (orang-orang Yahudi)
... Allah telah mengutuk mereka kerana
ketidakpercayaan mereka ... 89. Semoga Allah
melaknati orang-orang kafir.
Maide 5: 12-13
- 12. Allah telah membuat
perjanjian lama dengan Bani Israil ... 13. Dan
kerana melanggar perjanjian mereka, Kami telah
mengutuk mereka dan menguatkan hati mereka.
Nota: Bahagian Medina daripada Al-Quran adalah
11% anti-Yahudi. Mein Kampf Hitler hanya 7% antiYahudi.

Adakah Tuhan menganggap orang Yahudi berada di
bawah laknat atau terkutuk sebagai sebuah bangsa?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Yeremia 31:37 - Jika langit di atas dapat diukur…
Saya juga akan membuang semua keturunan Israel untuk
semua yang telah mereka lakukan, kata Tuhan.
Roma 11:1-2 - 1. Saya katakan, Hah Tuhan
menghalau umat-Nya? Allah melarang ... 2. Allah
tidak melepaskan umat-Nya yang telah dipilihNya.
------------------------------------------------Bakara 2:88-89 - 88. Mereka (orang-orang Yahudi)
... Allah telah mengutuk mereka kerana
ketidakpercayaan mereka ... 89. Semoga Allah
melaknati orang-orang kafir.
Maide 5: 12-13
- 12. Allah telah membuat
perjanjian lama dengan Bani Israil ... 13. Dan
kerana melanggar perjanjian mereka, Kami telah
mengutuk mereka dan menguatkan hati mereka.
Nota: Bahagian Medina daripada Al-Quran adalah
11% anti-Yahudi. Mein Kampf Hitler hanya 7% antiYahudi.

Adakah mereka yang berperang dianggap lebih baik
daripada mereka yang tidak berperang?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
1 Samuel 30:23-24 - 23. Kemudian kata Daud ... dengan
apa yang telah diberikan TUHAN kepada kita, yang
telah memelihara kita, dan telah menyerahkan pasukan
yang menentang kita ke dalam tangan kita ... 24.
sebagai bagiannya yang pergi ke pertempuran, maka
akan menjadi bagiannya tertinggal oleh bagasi; mereka
akan berpecah sama.
------------------------------------------------Nisa 4:95 - Orang-orang yang beriman yang duduk
(di rumah di Madinah), selain daripada orangorang yang menyakiti, tidak sama dengan orangorang yang berjuang untuk tujuan Allah dengan
kekayaan mereka dan hidup mereka. Allah telah
memberi kepada orang-orang yang berusaha dengan
kekayaan dan kehidupan mereka di atas orang-orang
yang duduk (di rumah).
Tevbe 9:20 - Orang-orang yang beriman dan
meninggalkan rumah mereka dan berjuang untuk
tujuan Allah dengan kekayaan dan kehidupan mereka
adalah lebih berharga daripada pandangan Allah.
Mereka adalah kejayaan.

Adakah mereka yang berperang dianggap lebih baik
daripada mereka yang tidak berperang?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
1 Samuel 30:23-24 - 23. Kemudian kata Daud ... dengan
apa yang telah diberikan TUHAN kepada kita, yang
telah memelihara kita, dan telah menyerahkan pasukan
yang menentang kita ke dalam tangan kita ... 24.
sebagai bagiannya yang pergi ke pertempuran, maka
akan menjadi bagiannya tertinggal oleh bagasi; mereka
akan berpecah sama.
------------------------------------------------Nisa 4:95 - Orang-orang yang beriman yang duduk
(di rumah di Madinah), selain daripada orangorang yang menyakiti, tidak sama dengan orangorang yang berjuang untuk tujuan Allah dengan
kekayaan mereka dan hidup mereka. Allah telah
memberi kepada orang-orang yang berusaha dengan
kekayaan dan kehidupan mereka di atas orang-orang
yang duduk (di rumah).
Tevbe 9:20 - Orang-orang yang beriman dan
meninggalkan rumah mereka dan berjuang untuk
tujuan Allah dengan kekayaan dan kehidupan mereka
adalah lebih berharga daripada pandangan Allah.
Mereka adalah kejayaan.

178.

177.

178.

177.

Adakah Tuhan menganggap orang Yahudi berada di
bawah laknat atau terkutuk sebagai sebuah bangsa?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Yeremia 31:37 - Jika langit di atas dapat diukur…
Saya juga akan membuang semua keturunan Israel untuk
semua yang telah mereka lakukan, kata Tuhan.
Roma 11:1-2 - 1. Saya katakan, Hah Tuhan
menghalau umat-Nya? Allah melarang ... 2. Allah
tidak melepaskan umat-Nya yang telah dipilihNya.
------------------------------------------------Bakara 2:88-89 - 88. Mereka (orang-orang Yahudi)
... Allah telah mengutuk mereka kerana
ketidakpercayaan mereka ... 89. Semoga Allah
melaknati orang-orang kafir.
Maide 5: 12-13
- 12. Allah telah membuat
perjanjian lama dengan Bani Israil ... 13. Dan
kerana melanggar perjanjian mereka, Kami telah
mengutuk mereka dan menguatkan hati mereka.
Nota: Bahagian Medina daripada Al-Quran adalah
11% anti-Yahudi. Mein Kampf Hitler hanya 7% antiYahudi.

Adakah Tuhan menganggap orang Yahudi berada di
bawah laknat atau terkutuk sebagai sebuah bangsa?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Yeremia 31:37 - Jika langit di atas dapat diukur…
Saya juga akan membuang semua keturunan Israel untuk
semua yang telah mereka lakukan, kata Tuhan.
Roma 11:1-2 - 1. Saya katakan, Hah Tuhan
menghalau umat-Nya? Allah melarang ... 2. Allah
tidak melepaskan umat-Nya yang telah dipilihNya.
------------------------------------------------Bakara 2:88-89 - 88. Mereka (orang-orang Yahudi)
... Allah telah mengutuk mereka kerana
ketidakpercayaan mereka ... 89. Semoga Allah
melaknati orang-orang kafir.
Maide 5: 12-13
- 12. Allah telah membuat
perjanjian lama dengan Bani Israil ... 13. Dan
kerana melanggar perjanjian mereka, Kami telah
mengutuk mereka dan menguatkan hati mereka.
Nota: Bahagian Medina daripada Al-Quran adalah
11% anti-Yahudi. Mein Kampf Hitler hanya 7% antiYahudi.

Adakah mereka yang berperang dianggap lebih baik
daripada mereka yang tidak berperang?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
1 Samuel 30:23-24 - 23. Kemudian kata Daud ... dengan
apa yang telah diberikan TUHAN kepada kita, yang
telah memelihara kita, dan telah menyerahkan pasukan
yang menentang kita ke dalam tangan kita ... 24.
sebagai bagiannya yang pergi ke pertempuran, maka
akan menjadi bagiannya tertinggal oleh bagasi; mereka
akan berpecah sama.
------------------------------------------------Nisa 4:95 - Orang-orang yang beriman yang duduk
(di rumah di Madinah), selain daripada orangorang yang menyakiti, tidak sama dengan orangorang yang berjuang untuk tujuan Allah dengan
kekayaan mereka dan hidup mereka. Allah telah
memberi kepada orang-orang yang berusaha dengan
kekayaan dan kehidupan mereka di atas orang-orang
yang duduk (di rumah).
Tevbe 9:20 - Orang-orang yang beriman dan
meninggalkan rumah mereka dan berjuang untuk
tujuan Allah dengan kekayaan dan kehidupan mereka
adalah lebih berharga daripada pandangan Allah.
Mereka adalah kejayaan.

Adakah mereka yang berperang dianggap lebih baik
daripada mereka yang tidak berperang?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
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telah memelihara kita, dan telah menyerahkan pasukan
yang menentang kita ke dalam tangan kita ... 24.
sebagai bagiannya yang pergi ke pertempuran, maka
akan menjadi bagiannya tertinggal oleh bagasi; mereka
akan berpecah sama.
------------------------------------------------Nisa 4:95 - Orang-orang yang beriman yang duduk
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Adakah Kitab Suci menggalakkan peperangan dengan
menyatakan bahawa hukuman di Neraka akan
dikenakan ke atas orang bukan pejuang dan jaminan
masuk ke Syurga akan diberikan sebagai ganjaran
bagi mereka yang berjuang dan mati demi Tuhan
atau Allah? (Jihad)
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Yakobus 1:20 - Sebab murka manusia tidak
mengerjakan kebenaran Allah ...
James 4:1 & 8 - 1. Dari mana datang peperangan
dan perbalaan di antara kamu? Tidak datang ke
sini, malah dari nafsu kamu ... 8. Membersihkan
tangan kamu, orang berdosa ...
------------------------------------------------Nisa 4:77 - “Tuhanku! Mengapa kamu memerangi
kita? ... Katakanlah (wahai Muhammad): Akhirat
lebih baik bagi orang yang bertakwa kepada Allah.
Fath 48:16 - Katakan kepada orang-orang Arab
padang pasir yang tertinggal: “Kamu akan
dipanggil untuk memerangi orang-orang yang
perkasa. Anda perlu melawan mereka, atau mereka
akan mengemukakan ... jika kamu berpaling seperti
yang kamu lakukan sebelum ini, Allah akan
menghukum kamu dengan azab yang menyakitkan.

Peristiwa Bersejarah
180.

Selepas mencipta dunia, adakah Tuhan berehat pada
hari ketujuh untuk menjadi satu teladan penting
agar dicontohi manusia? (Sabat atau Shabbat)
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Keluaran 20:8-10 - 8. Ingat hari Sabat, untuk
menjadikannya suci. 9. Enam hari engkau akan
bekerja dan melakukan semua pekerjaanmu; 10
Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat TUHAN,
Allahmu; di dalamnya tidak boleh melakukan apaapa kerja, anda, atau anak anda, atau anak
perempuan anda, budak lelaki anda ...
Ibrani 4:4 & 10 - 4. Karena ia berbicara di
tempat yang ketujuh hari ini dengan cara
demikian, Dan Allah telah mengembalikan hari
ketujuh dari segala perbuatannya ... 9. Oleh
sebab itu, tetap ada rehat kepada umat Tuhan.
------------------------------------------------Kaf 50:38 - Dan sesungguhnya Kami telah
menciptakan langit dan bumi dan segala yang ada
di antara mereka, dalam enam hari, dan Kami tidak
pernah tersentuh oleh keletihan.
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hari ketujuh untuk menjadi satu teladan penting
agar dicontohi manusia? (Sabat atau Shabbat)
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181.

181.

Adakah Tuhan mencipta manusia menurut imej dan
rupa-Nya sendiri?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Kejadian 1:26-27 - 26. Dan Allah berfirman,
“Marilah kita menjadikan manusia gambaran kita,
sesudah kita rupa ... 27. Maka Allah menciptakan
manusia menurut ciptaannya sendiri, menurut
gambar Allah diciptakan dia dia; lelaki dan
perempuan dicipta mereka.
1 Korintus 11:7 - Sebab seorang lelaki memang
tidak patut menutup kepalanya, karena dia adalah
gambar dan kemuliaan Allah. Tetapi wanita itu
adalah kemuliaan lelaki itu.
------------------------------------------------Nisa 4:28 - kerana manusia diciptakan lemah.
İbrahim 14:34 - Sesungguhnya manusia adalah orang
yang zalim, yang tidak bersyukur!
Shura 42:11 - Pencipta ... dia menjadikan anda
pasangan dari jenis anda sendiri ... Tidak ada
yang seperti dia (di alam semesta, tidak ada yang
dapat dibandingkan dengan dia).
Asr 103:2 - Tentunya manusia berada dalam keadaan
rugi.
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Apabila Tuhan mengusir Adam dan Hawa dari Taman
Eden, adakah Dia mengumumkan bahawa permusuhan
akan wujud antara lelaki dengna perempuan?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Kejadian 3:13-15 - 13. Dan TUHAN Allah berkata
kepada perempuan itu: Apa adalah ini yang telah
kauperbuat ini? Perempuan itu berkata, “Ular itu
memalukan saya, dan saya makan. 15. Dan aku akan
membuat permusuhan antara engkau dan perempuan
itu, dan antara keturunanmu dan keturunannya; ia
akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan
meremukkan tumitnya.
------------------------------------------------A'raf 7:23-25 - 23. Mereka berkata, “Ya Tuhan
kami! Kami telah menganiaya diri kita sendiri.
Sekiranya kamu tidak memaafkan kami dan tidak
memberi belas kasihan kepada kami, kami adalah
orang yang hilang. “24. Dia berkata,” Allah
turunkan (dari sini), salah seorang dari kamu
musuh kepada yang lain. 25. Dia (Allah)
berfirman: “Di sana kamu akan hidup, dan di sana
kamu akan mati, dan dari situ kamu akan
dibangkitkan.”
Taha 20: 123 - Dia berkata: “Turun, kamu berdua,
dari Taman, dengan permusuhan satu sama lain.

Apabila Tuhan mengusir Adam dan Hawa dari Taman
Eden, adakah Dia mengumumkan bahawa permusuhan
akan wujud antara lelaki dengna perempuan?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Kejadian 3:13-15 - 13. Dan TUHAN Allah berkata
kepada perempuan itu: Apa adalah ini yang telah
kauperbuat ini? Perempuan itu berkata, “Ular itu
memalukan saya, dan saya makan. 15. Dan aku akan
membuat permusuhan antara engkau dan perempuan
itu, dan antara keturunanmu dan keturunannya; ia
akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan
meremukkan tumitnya.
------------------------------------------------A'raf 7:23-25 - 23. Mereka berkata, “Ya Tuhan
kami! Kami telah menganiaya diri kita sendiri.
Sekiranya kamu tidak memaafkan kami dan tidak
memberi belas kasihan kepada kami, kami adalah
orang yang hilang. “24. Dia berkata,” Allah
turunkan (dari sini), salah seorang dari kamu
musuh kepada yang lain. 25. Dia (Allah)
berfirman: “Di sana kamu akan hidup, dan di sana
kamu akan mati, dan dari situ kamu akan
dibangkitkan.”
Taha 20: 123 - Dia berkata: “Turun, kamu berdua,
dari Taman, dengan permusuhan satu sama lain.

182.

181.

182.

181.

Adakah Tuhan mencipta manusia menurut imej dan
rupa-Nya sendiri?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Kejadian 1:26-27 - 26. Dan Allah berfirman,
“Marilah kita menjadikan manusia gambaran kita,
sesudah kita rupa ... 27. Maka Allah menciptakan
manusia menurut ciptaannya sendiri, menurut
gambar Allah diciptakan dia dia; lelaki dan
perempuan dicipta mereka.
1 Korintus 11:7 - Sebab seorang lelaki memang
tidak patut menutup kepalanya, karena dia adalah
gambar dan kemuliaan Allah. Tetapi wanita itu
adalah kemuliaan lelaki itu.
------------------------------------------------Nisa 4:28 - kerana manusia diciptakan lemah.
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Dalam kisah air bah, selepas salah seorang anak
lelaki Nuh mati lemas, adakah bahtera Nuh
berhenti di Gunung Judi?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Kejadian 7:7 - Dan Nuh masuk, dan anak-anaknya,
dan istrinya, dan isteri-isteri anak-anaknya
bersama- sama dengan dia, ke dalam bahtera,
kerana air banjir. ..
Kejadian 8:4 & 18 - 4. Dan bahtera itu
beristirahat… 18. di atas gunung-gunung Ararat.
Kejadian 10:1 - Anak-anak Nuh ialah keturunan
Sem, Ham dan Yafet. dan kepada mereka adalah
anak-anak lelaki yang lahir selepas banjir.
1 Peter 3:20 - pada zaman Nuh ... sedikit, iaitu
lapan jiwa, diselamatkan oleh air.
------------------------------------------------Hud 11: 42-44 - 42. Jadi bahtera itu melayang
dengan mereka pada gelombang seperti gunung, dan
Nuh berseru kepada anaknya yang berdiri tegak:
“Wahai anakku! Ride bersama kami, dan janganlah
bersama orang-orang kafir! “43. Dia menjawab;
“Saya akan berlindung di gunung, yang akan
melindungi saya dari air.” ... Dan gelombang itu
datang di antara mereka, dan dia adalah antara
yang tenggelam ... 44. Bahtera telah beristirahat
di Al-Judi.
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Adakah Tuhan mengatakan bahawa janji berkat kepada
keturunan Abraham secara khususnya akan datang
melalui garis keturunan Ishak dan bukan Ismael?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Kejadian 16:11-12 - 11. Dan malaikat Tuhan
berkata kepadanya, “Engkau sudah mengandung dan
engkau melahirkan seorang anak laki-laki, dan
engkau akan menamakan Ishmael ... 12. Dan ia akan
menjadi Lelaki liar; tangannya akan menentang
setiap orang, tangan setiap orang melawan dia.
Kejadian 17:18-21 - 21. Perjanjian saya akan saya
tentukan dengan Ishak, yang Sarah akan menanggung
kepadamu pada masa yang ditetapkan pada tahun
berikutnya.
------------------------------------------------Nisa 4:163 - Kami menyampaikan wahyu kepada
Abraham dan kepada Ishmael ... dan Yesus ...
Meryem 19:54 - Ishmael ... dia adalah utusan
(Allah), nabi.

Adakah Tuhan mengatakan bahawa janji berkat kepada
keturunan Abraham secara khususnya akan datang
melalui garis keturunan Ishak dan bukan Ismael?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Kejadian 16:11-12 - 11. Dan malaikat Tuhan
berkata kepadanya, “Engkau sudah mengandung dan
engkau melahirkan seorang anak laki-laki, dan
engkau akan menamakan Ishmael ... 12. Dan ia akan
menjadi Lelaki liar; tangannya akan menentang
setiap orang, tangan setiap orang melawan dia.
Kejadian 17:18-21 - 21. Perjanjian saya akan saya
tentukan dengan Ishak, yang Sarah akan menanggung
kepadamu pada masa yang ditetapkan pada tahun
berikutnya.
------------------------------------------------Nisa 4:163 - Kami menyampaikan wahyu kepada
Abraham dan kepada Ishmael ... dan Yesus ...
Meryem 19:54 - Ishmael ... dia adalah utusan
(Allah), nabi.

184.

183.

184.

183.

Dalam kisah air bah, selepas salah seorang anak
lelaki Nuh mati lemas, adakah bahtera Nuh
berhenti di Gunung Judi?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Kejadian 7:7 - Dan Nuh masuk, dan anak-anaknya,
dan istrinya, dan isteri-isteri anak-anaknya
bersama- sama dengan dia, ke dalam bahtera,
kerana air banjir. ..
Kejadian 8:4 & 18 - 4. Dan bahtera itu
beristirahat… 18. di atas gunung-gunung Ararat.
Kejadian 10:1 - Anak-anak Nuh ialah keturunan
Sem, Ham dan Yafet. dan kepada mereka adalah
anak-anak lelaki yang lahir selepas banjir.
1 Peter 3:20 - pada zaman Nuh ... sedikit, iaitu
lapan jiwa, diselamatkan oleh air.
------------------------------------------------Hud 11: 42-44 - 42. Jadi bahtera itu melayang
dengan mereka pada gelombang seperti gunung, dan
Nuh berseru kepada anaknya yang berdiri tegak:
“Wahai anakku! Ride bersama kami, dan janganlah
bersama orang-orang kafir! “43. Dia menjawab;
“Saya akan berlindung di gunung, yang akan
melindungi saya dari air.” ... Dan gelombang itu
datang di antara mereka, dan dia adalah antara
yang tenggelam ... 44. Bahtera telah beristirahat
di Al-Judi.

Dalam kisah air bah, selepas salah seorang anak
lelaki Nuh mati lemas, adakah bahtera Nuh
berhenti di Gunung Judi?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Kejadian 7:7 - Dan Nuh masuk, dan anak-anaknya,
dan istrinya, dan isteri-isteri anak-anaknya
bersama- sama dengan dia, ke dalam bahtera,
kerana air banjir. ..
Kejadian 8:4 & 18 - 4. Dan bahtera itu
beristirahat… 18. di atas gunung-gunung Ararat.
Kejadian 10:1 - Anak-anak Nuh ialah keturunan
Sem, Ham dan Yafet. dan kepada mereka adalah
anak-anak lelaki yang lahir selepas banjir.
1 Peter 3:20 - pada zaman Nuh ... sedikit, iaitu
lapan jiwa, diselamatkan oleh air.
------------------------------------------------Hud 11: 42-44 - 42. Jadi bahtera itu melayang
dengan mereka pada gelombang seperti gunung, dan
Nuh berseru kepada anaknya yang berdiri tegak:
“Wahai anakku! Ride bersama kami, dan janganlah
bersama orang-orang kafir! “43. Dia menjawab;
“Saya akan berlindung di gunung, yang akan
melindungi saya dari air.” ... Dan gelombang itu
datang di antara mereka, dan dia adalah antara
yang tenggelam ... 44. Bahtera telah beristirahat
di Al-Judi.

Adakah Tuhan mengatakan bahawa janji berkat kepada
keturunan Abraham secara khususnya akan datang
melalui garis keturunan Ishak dan bukan Ismael?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Kejadian 16:11-12 - 11. Dan malaikat Tuhan
berkata kepadanya, “Engkau sudah mengandung dan
engkau melahirkan seorang anak laki-laki, dan
engkau akan menamakan Ishmael ... 12. Dan ia akan
menjadi Lelaki liar; tangannya akan menentang
setiap orang, tangan setiap orang melawan dia.
Kejadian 17:18-21 - 21. Perjanjian saya akan saya
tentukan dengan Ishak, yang Sarah akan menanggung
kepadamu pada masa yang ditetapkan pada tahun
berikutnya.
------------------------------------------------Nisa 4:163 - Kami menyampaikan wahyu kepada
Abraham dan kepada Ishmael ... dan Yesus ...
Meryem 19:54 - Ishmael ... dia adalah utusan
(Allah), nabi.

Adakah Tuhan mengatakan bahawa janji berkat kepada
keturunan Abraham secara khususnya akan datang
melalui garis keturunan Ishak dan bukan Ismael?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Kejadian 16:11-12 - 11. Dan malaikat Tuhan
berkata kepadanya, “Engkau sudah mengandung dan
engkau melahirkan seorang anak laki-laki, dan
engkau akan menamakan Ishmael ... 12. Dan ia akan
menjadi Lelaki liar; tangannya akan menentang
setiap orang, tangan setiap orang melawan dia.
Kejadian 17:18-21 - 21. Perjanjian saya akan saya
tentukan dengan Ishak, yang Sarah akan menanggung
kepadamu pada masa yang ditetapkan pada tahun
berikutnya.
------------------------------------------------Nisa 4:163 - Kami menyampaikan wahyu kepada
Abraham dan kepada Ishmael ... dan Yesus ...
Meryem 19:54 - Ishmael ... dia adalah utusan
(Allah), nabi.

184.

184.

185.

185.

Adakah Abraham pernah pergi ke Mekah untuk
mempersembahkan korban di Kaabah?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
1. Ur-Kasdim (Kej.11:31; Kisah Para Rasul 7:2-4)
2. Haran (Kejadian 12: 1-4; Kisah 7: 4 )
3. Damsyik (Kejadian 15: 2)
4. Shechem (Kejadian 12: 6, 7)
5. Bethel (Kej 12: 8)
6. Mesir (Kej 12: 9-20)
7. Bethel (Kej. 13: 1-9)
8. Hebron (Kejadian 13: 10-18)
9. Dan (Kejadian 14: 1-14)
10. Hobah (Kejadian 14:15, 16)
11. Salem (Kejadian 14: 17-21)
12. Hebron (Kejadian 15: 1-21; 17: 1- 27, Kej.16)
13. Gerar (Kejadian 20: 1-18)
14. Beersheba (Kejadian 21: 1-34)
15. Moriah (Kejadian 22: 1-18)
16. Hebron (Kejadian 23: 1-20)
------------------------------------------------Hajj 22:26 - Kami telah menunjuk kepada Abraham
tapak Rumah ... membersihkan Rumah-Ku bagi mereka
yang mengelilingi (Ka'bah) ...
Nota: Bible menunjukkan bahawa Abraham tidak
pernah pergi ke Mekah. Dia meninggal pada umur
175 tahun di Hebron.

Adakah Abraham pernah pergi ke Mekah untuk
mempersembahkan korban di Kaabah?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
1. Ur-Kasdim (Kej.11:31; Kisah Para Rasul 7:2-4)
2. Haran (Kejadian 12: 1-4; Kisah 7: 4 )
3. Damsyik (Kejadian 15: 2)
4. Shechem (Kejadian 12: 6, 7)
5. Bethel (Kej 12: 8)
6. Mesir (Kej 12: 9-20)
7. Bethel (Kej. 13: 1-9)
8. Hebron (Kejadian 13: 10-18)
9. Dan (Kejadian 14: 1-14)
10. Hobah (Kejadian 14:15, 16)
11. Salem (Kejadian 14: 17-21)
12. Hebron (Kejadian 15: 1-21; 17: 1- 27, Kej.16)
13. Gerar (Kejadian 20: 1-18)
14. Beersheba (Kejadian 21: 1-34)
15. Moriah (Kejadian 22: 1-18)
16. Hebron (Kejadian 23: 1-20)
------------------------------------------------Hajj 22:26 - Kami telah menunjuk kepada Abraham
tapak Rumah ... membersihkan Rumah-Ku bagi mereka
yang mengelilingi (Ka'bah) ...
Nota: Bible menunjukkan bahawa Abraham tidak
pernah pergi ke Mekah. Dia meninggal pada umur
175 tahun di Hebron.

Adakah Abraham bersedia untuk mempersembahkan
Ishak, anak tunggalnya yang sah, sebagai korban
kepada Tuhan?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Kejadian 22:2 & 9-12 - 2. Ambillah anakmu,
anakmu yang satu-satunya Ishak, yang engkau
cintai, dan masuklah ke tanah Moria; dan
menawarkan kepadanya di sana untuk tawaran ...
------------------------------------------------Saaffat 37:100-107 - 102. Dan apabila anaknya sudah
cukup umur untuk berjalan bersamanya, (Ibrahim)
berkata: “Wahai anakku yang terkasih, aku telah
melihat dalam mimpi bahawa aku harus mengorbankanmu ,
jadi, lihat apa yang anda pikirkan? “Dia berkata,”
Wahai ayahku! Perbuatlah apa yang diperintahkan
kepadamu ... 107. Kemudian Kami menyelamatkannya
dengan korban yang amat besar.
Perhatikan: Di dalam Al-Quran tidak jelas bahawa
anak Abraham akan dikorbankan.

Adakah Abraham bersedia untuk mempersembahkan
Ishak, anak tunggalnya yang sah, sebagai korban
kepada Tuhan?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Kejadian 22:2 & 9-12 - 2. Ambillah anakmu,
anakmu yang satu-satunya Ishak, yang engkau
cintai, dan masuklah ke tanah Moria; dan
menawarkan kepadanya di sana untuk tawaran ...
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berkata: “Wahai anakku yang terkasih, aku telah
melihat dalam mimpi bahawa aku harus mengorbankanmu ,
jadi, lihat apa yang anda pikirkan? “Dia berkata,”
Wahai ayahku! Perbuatlah apa yang diperintahkan
kepadamu ... 107. Kemudian Kami menyelamatkannya
dengan korban yang amat besar.
Perhatikan: Di dalam Al-Quran tidak jelas bahawa
anak Abraham akan dikorbankan.

186.

185.

186.

185.

Adakah Abraham pernah pergi ke Mekah untuk
mempersembahkan korban di Kaabah?
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1. Ur-Kasdim (Kej.11:31; Kisah Para Rasul 7:2-4)
2. Haran (Kejadian 12: 1-4; Kisah 7: 4 )
3. Damsyik (Kejadian 15: 2)
4. Shechem (Kejadian 12: 6, 7)
5. Bethel (Kej 12: 8)
6. Mesir (Kej 12: 9-20)
7. Bethel (Kej. 13: 1-9)
8. Hebron (Kejadian 13: 10-18)
9. Dan (Kejadian 14: 1-14)
10. Hobah (Kejadian 14:15, 16)
11. Salem (Kejadian 14: 17-21)
12. Hebron (Kejadian 15: 1-21; 17: 1- 27, Kej.16)
13. Gerar (Kejadian 20: 1-18)
14. Beersheba (Kejadian 21: 1-34)
15. Moriah (Kejadian 22: 1-18)
16. Hebron (Kejadian 23: 1-20)
------------------------------------------------Hajj 22:26 - Kami telah menunjuk kepada Abraham
tapak Rumah ... membersihkan Rumah-Ku bagi mereka
yang mengelilingi (Ka'bah) ...
Nota: Bible menunjukkan bahawa Abraham tidak
pernah pergi ke Mekah. Dia meninggal pada umur
175 tahun di Hebron.

Adakah Abraham pernah pergi ke Mekah untuk
mempersembahkan korban di Kaabah?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
1. Ur-Kasdim (Kej.11:31; Kisah Para Rasul 7:2-4)
2. Haran (Kejadian 12: 1-4; Kisah 7: 4 )
3. Damsyik (Kejadian 15: 2)
4. Shechem (Kejadian 12: 6, 7)
5. Bethel (Kej 12: 8)
6. Mesir (Kej 12: 9-20)
7. Bethel (Kej. 13: 1-9)
8. Hebron (Kejadian 13: 10-18)
9. Dan (Kejadian 14: 1-14)
10. Hobah (Kejadian 14:15, 16)
11. Salem (Kejadian 14: 17-21)
12. Hebron (Kejadian 15: 1-21; 17: 1- 27, Kej.16)
13. Gerar (Kejadian 20: 1-18)
14. Beersheba (Kejadian 21: 1-34)
15. Moriah (Kejadian 22: 1-18)
16. Hebron (Kejadian 23: 1-20)
------------------------------------------------Hajj 22:26 - Kami telah menunjuk kepada Abraham
tapak Rumah ... membersihkan Rumah-Ku bagi mereka
yang mengelilingi (Ka'bah) ...
Nota: Bible menunjukkan bahawa Abraham tidak
pernah pergi ke Mekah. Dia meninggal pada umur
175 tahun di Hebron.

Adakah Abraham bersedia untuk mempersembahkan
Ishak, anak tunggalnya yang sah, sebagai korban
kepada Tuhan?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Kejadian 22:2 & 9-12 - 2. Ambillah anakmu,
anakmu yang satu-satunya Ishak, yang engkau
cintai, dan masuklah ke tanah Moria; dan
menawarkan kepadanya di sana untuk tawaran ...
------------------------------------------------Saaffat 37:100-107 - 102. Dan apabila anaknya sudah
cukup umur untuk berjalan bersamanya, (Ibrahim)
berkata: “Wahai anakku yang terkasih, aku telah
melihat dalam mimpi bahawa aku harus mengorbankanmu ,
jadi, lihat apa yang anda pikirkan? “Dia berkata,”
Wahai ayahku! Perbuatlah apa yang diperintahkan
kepadamu ... 107. Kemudian Kami menyelamatkannya
dengan korban yang amat besar.
Perhatikan: Di dalam Al-Quran tidak jelas bahawa
anak Abraham akan dikorbankan.

Adakah Abraham bersedia untuk mempersembahkan
Ishak, anak tunggalnya yang sah, sebagai korban
kepada Tuhan?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Kejadian 22:2 & 9-12 - 2. Ambillah anakmu,
anakmu yang satu-satunya Ishak, yang engkau
cintai, dan masuklah ke tanah Moria; dan
menawarkan kepadanya di sana untuk tawaran ...
------------------------------------------------Saaffat 37:100-107 - 102. Dan apabila anaknya sudah
cukup umur untuk berjalan bersamanya, (Ibrahim)
berkata: “Wahai anakku yang terkasih, aku telah
melihat dalam mimpi bahawa aku harus mengorbankanmu ,
jadi, lihat apa yang anda pikirkan? “Dia berkata,”
Wahai ayahku! Perbuatlah apa yang diperintahkan
kepadamu ... 107. Kemudian Kami menyelamatkannya
dengan korban yang amat besar.
Perhatikan: Di dalam Al-Quran tidak jelas bahawa
anak Abraham akan dikorbankan.

186.

186.

187.

187.

Adakah anak Abraham, Ismael, dianggap sebagai
nabi?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Kejadian 16:7-15 - 8. Hagar… 11. Lihatlah engkau
sedang mengandung, dan engkau akan melahirkan
seorang anak laki-laki, dan engkau akan menyebut
namanya Ishmael… 12. Dan dia akan menjadi orang
liar; tangannya akan menentang setiap orang, dan
setiap tangan manusia melawan dia…
Galatia 4:22-31 - 22. Sebab ada tertulis, bahwa
Abraham mempunyai dua anak laki-laki, satu oleh
seorang budak perempuan, yang satu lagi oleh
seorang wanita bebas. 31. Jadi, saudara-saudara,
kita bukanlah anak-anak perempuan budak
perempuan, tetapi orang yang bebas.
------------------------------------------------Nisa 4:163 - Kami mengutus wahyu kepada kamu,
seperti yang Kami kirimkan kepada ... Abraham dan
Ismail ...
Meryem 19:54 - Dan nyatakan di dalam kitab (kisah)
Ismael. Dia benar dengan apa yang dijanjikan
kepadanya. Dan dia adalah utusan Allah.

Adakah anak Abraham, Ismael, dianggap sebagai
nabi?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Kejadian 16:7-15 - 8. Hagar… 11. Lihatlah engkau
sedang mengandung, dan engkau akan melahirkan
seorang anak laki-laki, dan engkau akan menyebut
namanya Ishmael… 12. Dan dia akan menjadi orang
liar; tangannya akan menentang setiap orang, dan
setiap tangan manusia melawan dia…
Galatia 4:22-31 - 22. Sebab ada tertulis, bahwa
Abraham mempunyai dua anak laki-laki, satu oleh
seorang budak perempuan, yang satu lagi oleh
seorang wanita bebas. 31. Jadi, saudara-saudara,
kita bukanlah anak-anak perempuan budak
perempuan, tetapi orang yang bebas.
------------------------------------------------Nisa 4:163 - Kami mengutus wahyu kepada kamu,
seperti yang Kami kirimkan kepada ... Abraham dan
Ismail ...
Meryem 19:54 - Dan nyatakan di dalam kitab (kisah)
Ismael. Dia benar dengan apa yang dijanjikan
kepadanya. Dan dia adalah utusan Allah.

Adakah Abraham yang dibuang ke dalam api kerana
dia enggan menyembah berhala?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Daniel 3:1-30 - 19. Kemudian Nebukadnezar penuh
dengan kemarahan, dan bentuk wajahnya berubah
menjadi terhadap Sadrakh, Mesakh dan Abednego.
Oleh itu, dia berkata, dan memerintahkan supaya
mereka memanas relau satu kali tujuh kali lebih
daripada itu tidak akan dipanaskan.
------------------------------------------------Enbiya 21: 51-71 - 66. Ibrahim berkata: “Maka
apakah kamu menyembah selain Allah, barang-barang
yang tidak dapat memberi keuntungan kepadamu dan
tidak membahayakan kamu?” 68. Mereka berkata:
“Buanglah dia (segera) dan lindungi para dewa
kamu, jika kamu melakukan sesuatu. 69. Kami
berkata, “Hai api! Jadilah kesejukan dan damai
sejahtera bagi Abraham! “
Nota: Di dalam Bible, bukan Abraham yang dibuang
ke dalam api kerana dia enggan menyembah berhala;
kisah ini merujuk kepada Sadrakh, Meshakh dan
Abednego. Bd. Ankebut 29: 16-24 & Saffat 37:83 & 97.

Adakah Abraham yang dibuang ke dalam api kerana
dia enggan menyembah berhala?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Daniel 3:1-30 - 19. Kemudian Nebukadnezar penuh
dengan kemarahan, dan bentuk wajahnya berubah
menjadi terhadap Sadrakh, Mesakh dan Abednego.
Oleh itu, dia berkata, dan memerintahkan supaya
mereka memanas relau satu kali tujuh kali lebih
daripada itu tidak akan dipanaskan.
------------------------------------------------Enbiya 21: 51-71 - 66. Ibrahim berkata: “Maka
apakah kamu menyembah selain Allah, barang-barang
yang tidak dapat memberi keuntungan kepadamu dan
tidak membahayakan kamu?” 68. Mereka berkata:
“Buanglah dia (segera) dan lindungi para dewa
kamu, jika kamu melakukan sesuatu. 69. Kami
berkata, “Hai api! Jadilah kesejukan dan damai
sejahtera bagi Abraham! “
Nota: Di dalam Bible, bukan Abraham yang dibuang
ke dalam api kerana dia enggan menyembah berhala;
kisah ini merujuk kepada Sadrakh, Meshakh dan
Abednego. Bd. Ankebut 29: 16-24 & Saffat 37:83 & 97.

188.

187.

Adakah anak Abraham, Ismael, dianggap sebagai
nabi?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Kejadian 16:7-15 - 8. Hagar… 11. Lihatlah engkau
sedang mengandung, dan engkau akan melahirkan
seorang anak laki-laki, dan engkau akan menyebut
namanya Ishmael… 12. Dan dia akan menjadi orang
liar; tangannya akan menentang setiap orang, dan
setiap tangan manusia melawan dia…
Galatia 4:22-31 - 22. Sebab ada tertulis, bahwa
Abraham mempunyai dua anak laki-laki, satu oleh
seorang budak perempuan, yang satu lagi oleh
seorang wanita bebas. 31. Jadi, saudara-saudara,
kita bukanlah anak-anak perempuan budak
perempuan, tetapi orang yang bebas.
------------------------------------------------Nisa 4:163 - Kami mengutus wahyu kepada kamu,
seperti yang Kami kirimkan kepada ... Abraham dan
Ismail ...
Meryem 19:54 - Dan nyatakan di dalam kitab (kisah)
Ismael. Dia benar dengan apa yang dijanjikan
kepadanya. Dan dia adalah utusan Allah.

188.

Adakah Abraham yang dibuang ke dalam api kerana
dia enggan menyembah berhala?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Daniel 3:1-30 - 19. Kemudian Nebukadnezar penuh
dengan kemarahan, dan bentuk wajahnya berubah
menjadi terhadap Sadrakh, Mesakh dan Abednego.
Oleh itu, dia berkata, dan memerintahkan supaya
mereka memanas relau satu kali tujuh kali lebih
daripada itu tidak akan dipanaskan.
------------------------------------------------Enbiya 21: 51-71 - 66. Ibrahim berkata: “Maka
apakah kamu menyembah selain Allah, barang-barang
yang tidak dapat memberi keuntungan kepadamu dan
tidak membahayakan kamu?” 68. Mereka berkata:
“Buanglah dia (segera) dan lindungi para dewa
kamu, jika kamu melakukan sesuatu. 69. Kami
berkata, “Hai api! Jadilah kesejukan dan damai
sejahtera bagi Abraham! “
Nota: Di dalam Bible, bukan Abraham yang dibuang
ke dalam api kerana dia enggan menyembah berhala;
kisah ini merujuk kepada Sadrakh, Meshakh dan
Abednego. Bd. Ankebut 29: 16-24 & Saffat 37:83 & 97.

188.

187.

Adakah anak Abraham, Ismael, dianggap sebagai
nabi?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Kejadian 16:7-15 - 8. Hagar… 11. Lihatlah engkau
sedang mengandung, dan engkau akan melahirkan
seorang anak laki-laki, dan engkau akan menyebut
namanya Ishmael… 12. Dan dia akan menjadi orang
liar; tangannya akan menentang setiap orang, dan
setiap tangan manusia melawan dia…
Galatia 4:22-31 - 22. Sebab ada tertulis, bahwa
Abraham mempunyai dua anak laki-laki, satu oleh
seorang budak perempuan, yang satu lagi oleh
seorang wanita bebas. 31. Jadi, saudara-saudara,
kita bukanlah anak-anak perempuan budak
perempuan, tetapi orang yang bebas.
------------------------------------------------Nisa 4:163 - Kami mengutus wahyu kepada kamu,
seperti yang Kami kirimkan kepada ... Abraham dan
Ismail ...
Meryem 19:54 - Dan nyatakan di dalam kitab (kisah)
Ismael. Dia benar dengan apa yang dijanjikan
kepadanya. Dan dia adalah utusan Allah.

188.

Adakah Abraham yang dibuang ke dalam api kerana
dia enggan menyembah berhala?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Daniel 3:1-30 - 19. Kemudian Nebukadnezar penuh
dengan kemarahan, dan bentuk wajahnya berubah
menjadi terhadap Sadrakh, Mesakh dan Abednego.
Oleh itu, dia berkata, dan memerintahkan supaya
mereka memanas relau satu kali tujuh kali lebih
daripada itu tidak akan dipanaskan.
------------------------------------------------Enbiya 21: 51-71 - 66. Ibrahim berkata: “Maka
apakah kamu menyembah selain Allah, barang-barang
yang tidak dapat memberi keuntungan kepadamu dan
tidak membahayakan kamu?” 68. Mereka berkata:
“Buanglah dia (segera) dan lindungi para dewa
kamu, jika kamu melakukan sesuatu. 69. Kami
berkata, “Hai api! Jadilah kesejukan dan damai
sejahtera bagi Abraham! “
Nota: Di dalam Bible, bukan Abraham yang dibuang
ke dalam api kerana dia enggan menyembah berhala;
kisah ini merujuk kepada Sadrakh, Meshakh dan
Abednego. Bd. Ankebut 29: 16-24 & Saffat 37:83 & 97.

189.

189.

Apabila Musa meminta untuk melihat kemuliaan Tuhan,
adakah Tuhan benar-benar membenarkan Musa melihat
bahagian belakang Tuhan dalam bentuk manusia?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Keluaran 33:18-23 - 18. Dan dia berkata, aku
mohon, tunjuklah kepadaku kemuliaanmu. 22. Dan
akan terjadi, ketika kemuliaan-Ku melangkah, Aku
akan melemparkan engkau ke dalam batu karang, dan
akan melindungi engkau dengan tanganku ketika Aku
melewati: 23. Dan Aku akan menghapuskan tanganKu, dan engkau akan melihat bahagian belakangku,
tetapi wajahku tidak dapat dilihat.
------------------------------------------------A'raf 7:143 - Dan apabila Musa datang ke tempat yang
ditetapkan, dan Tuhannya telah berkata kepadanya, dia
berkata: Tunjukkanlah kepadaku (wahai Muhammad), agar
aku dapat melihatmu. “ Anda tidak akan melihat Aku,
tetapi menatap gunung itu! Jika ia berdiri di
tempatnya, maka anda akan melihat saya. Dan ketika
Tuhannya mengungkapkan kemuliaannya kepada gunung
itu, Dia menurunkannya. Dan apabila dia bangun dia
berkata: “Maha Suci Engkau! Aku berpaling kepadaMu
bertaubat, dan aku adalah orang-orang yang beriman. “
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Bible
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tetapi wajahku tidak dapat dilihat.
------------------------------------------------A'raf 7:143 - Dan apabila Musa datang ke tempat yang
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bertaubat, dan aku adalah orang-orang yang beriman. “

Adakah Haman hidup dalam zaman yang sama dengan
Musa dan Firaun?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Keluaran 2:9-10 - 9. Dan anak perempuan Firaun
itu berkata kepadanya, “Bawalah anak ini dan
sumpahlah bagiku ... 10. Dan dia memanggil
namanya Musa; dan dia berkata, Kerana saya
menarik dia keluar dari air.
Ester 3:1 - Setelah itu raja Ahasyweros
memperjuangkan Haman, anak Hamedata, orang Agag
itu, dan maju maju, dan duduk di atas semua
pangeran yang bersama-sama dengan dia.
------------------------------------------------Mü'min 40:23-24 & 36-37 - 23. Dan sesungguhnya Kami
telah mengutuskan Nabi Musa dengan ayat-ayat Kami dan
waran yang jelas 24. Kepada Firaun, Haman ... “36.
Dan Firaun berkata:” Wahai Haman, buatlah aku menara,
supaya aku dapat mencapai jalannya. “
Nota: Musa dan Firaun hidup di sekitar 1450 SM;
Tetapi Haman dalam buku Ester hidup 1000 tahun
kemudian semasa pemerintahan Ahasyweros (Raja
Xerxes) pada 486-474 SM.

Adakah Haman hidup dalam zaman yang sama dengan
Musa dan Firaun?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Keluaran 2:9-10 - 9. Dan anak perempuan Firaun
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aku dapat melihatmu. “ Anda tidak akan melihat Aku,
tetapi menatap gunung itu! Jika ia berdiri di
tempatnya, maka anda akan melihat saya. Dan ketika
Tuhannya mengungkapkan kemuliaannya kepada gunung
itu, Dia menurunkannya. Dan apabila dia bangun dia
berkata: “Maha Suci Engkau! Aku berpaling kepadaMu
bertaubat, dan aku adalah orang-orang yang beriman. “

Apabila Musa meminta untuk melihat kemuliaan Tuhan,
adakah Tuhan benar-benar membenarkan Musa melihat
bahagian belakang Tuhan dalam bentuk manusia?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Keluaran 33:18-23 - 18. Dan dia berkata, aku
mohon, tunjuklah kepadaku kemuliaanmu. 22. Dan
akan terjadi, ketika kemuliaan-Ku melangkah, Aku
akan melemparkan engkau ke dalam batu karang, dan
akan melindungi engkau dengan tanganku ketika Aku
melewati: 23. Dan Aku akan menghapuskan tanganKu, dan engkau akan melihat bahagian belakangku,
tetapi wajahku tidak dapat dilihat.
------------------------------------------------A'raf 7:143 - Dan apabila Musa datang ke tempat yang
ditetapkan, dan Tuhannya telah berkata kepadanya, dia
berkata: Tunjukkanlah kepadaku (wahai Muhammad), agar
aku dapat melihatmu. “ Anda tidak akan melihat Aku,
tetapi menatap gunung itu! Jika ia berdiri di
tempatnya, maka anda akan melihat saya. Dan ketika
Tuhannya mengungkapkan kemuliaannya kepada gunung
itu, Dia menurunkannya. Dan apabila dia bangun dia
berkata: “Maha Suci Engkau! Aku berpaling kepadaMu
bertaubat, dan aku adalah orang-orang yang beriman. “

Adakah Haman hidup dalam zaman yang sama dengan
Musa dan Firaun?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Keluaran 2:9-10 - 9. Dan anak perempuan Firaun
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------------------------------------------------Mü'min 40:23-24 & 36-37 - 23. Dan sesungguhnya Kami
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Tetapi Haman dalam buku Ester hidup 1000 tahun
kemudian semasa pemerintahan Ahasyweros (Raja
Xerxes) pada 486-474 SM.
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Adakah Tuhan menubuhkan perayaan Paskah untuk
memperingati penyelamatan anak sulung Israel
ketika malaikat maut melangkaui mereka semasa
malapetaka terakhir daripada 10 malapetaka yang
diutus Tuhan ke Mesir?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Keluaran 12:1-24 - 12. Aku akan menjalani tanah Mesir
malam ini, dan akan memukul anak sulung di tanah
Mesir… 14 . Dan pada hari ini akan menjadi peringatan
bagi kamu; dan hendaklah kamu mengadakan perayaan itu
kepada TUHAN selama-lamanya;
Matius 26:17-19 - 17. Yesus… Saya akan menyimpan
Paskah di rumah dengan murid-murid saya.
------------------------------------------------Isra 17:101 - Dan sesungguhnya Kami telah
memberikan kepada Nabi Musa sembilan tanda yang
jelas… kemudian Firaun berkata kepadanya: “Saya
perhatikan, wahai Musa, bahawa kamu telah dicelupkan.”
Neml 27:12 - (Ini akan menjadi satu) di antara
sembilan tanda kepada Firaun dan kaumnya… Tetapi
ketika tanda-tanda Kami datang kepada mereka, mudah
dilihat, mereka berkata, “Ini adalah sihir.”

Adakah Tuhan menubuhkan perayaan Paskah untuk
memperingati penyelamatan anak sulung Israel
ketika malaikat maut melangkaui mereka semasa
malapetaka terakhir daripada 10 malapetaka yang
diutus Tuhan ke Mesir?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Keluaran 12:1-24 - 12. Aku akan menjalani tanah Mesir
malam ini, dan akan memukul anak sulung di tanah
Mesir… 14 . Dan pada hari ini akan menjadi peringatan
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sembilan tanda kepada Firaun dan kaumnya… Tetapi
ketika tanda-tanda Kami datang kepada mereka, mudah
dilihat, mereka berkata, “Ini adalah sihir.”

Ketika pergi berperang, apakah Saul (Talut) yang
menguji tenteranya dengan cara mereka minum air?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Hakim-hakim 7:2-6 - 5. Tuhan berfirman kepada
Gideon, Setiap orang yang melepaskan air dengan
lidahnya, seperti anjing yang tertutup, dia
haruslah engkau meletakkan dirinya sendiri;
demikian juga setiap orang yang sujud pada
lututnya untuk diminum.
------------------------------------------------Bakara 2:247-252 - 247. Nabi mereka berkata kepada
mereka: “Allah telah melantik Nabi Saul sebagai raja
atas kamu.”… 249. Ketika Saul bersetubuh dengan
tentara, beliau berkata: “Allah akan menguji kamu di
sungai itu; jika ada minuman dari airnya, dia tidak
pergi dengan tentera saya: Hanya mereka yang tidak
merasakannya pergi dengan saya: Suatu semata-mata
mengucapkan selamat tinggal dari tangan.”
Nota: Di dalam Bible, Gideon, bukan Saul, yang
menguji tenteranya dengan cara mereka minum air.
Saul tinggal pada zaman Daud dari sekitar 1010 <
971 SM tetapi Gideon hidup seratus tahun sebelum
mereka dari sekitar 1162 < 1122 SM
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dilihat, mereka berkata, “Ini adalah sihir.”

Adakah Tuhan menubuhkan perayaan Paskah untuk
memperingati penyelamatan anak sulung Israel
ketika malaikat maut melangkaui mereka semasa
malapetaka terakhir daripada 10 malapetaka yang
diutus Tuhan ke Mesir?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Keluaran 12:1-24 - 12. Aku akan menjalani tanah Mesir
malam ini, dan akan memukul anak sulung di tanah
Mesir… 14 . Dan pada hari ini akan menjadi peringatan
bagi kamu; dan hendaklah kamu mengadakan perayaan itu
kepada TUHAN selama-lamanya;
Matius 26:17-19 - 17. Yesus… Saya akan menyimpan
Paskah di rumah dengan murid-murid saya.
------------------------------------------------Isra 17:101 - Dan sesungguhnya Kami telah
memberikan kepada Nabi Musa sembilan tanda yang
jelas… kemudian Firaun berkata kepadanya: “Saya
perhatikan, wahai Musa, bahawa kamu telah dicelupkan.”
Neml 27:12 - (Ini akan menjadi satu) di antara
sembilan tanda kepada Firaun dan kaumnya… Tetapi
ketika tanda-tanda Kami datang kepada mereka, mudah
dilihat, mereka berkata, “Ini adalah sihir.”

Ketika pergi berperang, apakah Saul (Talut) yang
menguji tenteranya dengan cara mereka minum air?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Hakim-hakim 7:2-6 - 5. Tuhan berfirman kepada
Gideon, Setiap orang yang melepaskan air dengan
lidahnya, seperti anjing yang tertutup, dia
haruslah engkau meletakkan dirinya sendiri;
demikian juga setiap orang yang sujud pada
lututnya untuk diminum.
------------------------------------------------Bakara 2:247-252 - 247. Nabi mereka berkata kepada
mereka: “Allah telah melantik Nabi Saul sebagai raja
atas kamu.”… 249. Ketika Saul bersetubuh dengan
tentara, beliau berkata: “Allah akan menguji kamu di
sungai itu; jika ada minuman dari airnya, dia tidak
pergi dengan tentera saya: Hanya mereka yang tidak
merasakannya pergi dengan saya: Suatu semata-mata
mengucapkan selamat tinggal dari tangan.”
Nota: Di dalam Bible, Gideon, bukan Saul, yang
menguji tenteranya dengan cara mereka minum air.
Saul tinggal pada zaman Daud dari sekitar 1010 <
971 SM tetapi Gideon hidup seratus tahun sebelum
mereka dari sekitar 1162 < 1122 SM

Ketika pergi berperang, apakah Saul (Talut) yang
menguji tenteranya dengan cara mereka minum air?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Hakim-hakim 7:2-6 - 5. Tuhan berfirman kepada
Gideon, Setiap orang yang melepaskan air dengan
lidahnya, seperti anjing yang tertutup, dia
haruslah engkau meletakkan dirinya sendiri;
demikian juga setiap orang yang sujud pada
lututnya untuk diminum.
------------------------------------------------Bakara 2:247-252 - 247. Nabi mereka berkata kepada
mereka: “Allah telah melantik Nabi Saul sebagai raja
atas kamu.”… 249. Ketika Saul bersetubuh dengan
tentara, beliau berkata: “Allah akan menguji kamu di
sungai itu; jika ada minuman dari airnya, dia tidak
pergi dengan tentera saya: Hanya mereka yang tidak
merasakannya pergi dengan saya: Suatu semata-mata
mengucapkan selamat tinggal dari tangan.”
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Adakah Yesus dilahirkan di sebuah palung di
Betlehem?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Mikha 5:2 - Tetapi engkau, Betlehem ... dari
padamu akan datang kepada-Ku yang akan menjadi
penguasa di Israel, yang telah keluar dari zaman
dahulu, dari yang kekal sampai selama-lamanya.
Matius 2:1-11 - 1. Ketika Yesus dilahirkan di
Betlehem of Judaea pada zaman Raja Herodes ... 3.
Herodes ... meminta mereka di mana Kristus harus
dilahirkan ... 5. Dan mereka berkata kepadanya,
di Betlehem of Judaea: sebab itu ditulis oleh
nabi.
Lukas 2:4-16 - 4. Dan Yusuf juga naik ... ke kota
Daud, yang disebut Bethlehem ... 5. dengan Maria
istrinya yang isteri, yang sedang bersamamu. 6.
Dan begitulah , ketika mereka berada di sana,
hari-hari telah selesai sehingga dia harus
diserahkan.
------------------------------------------------Meryem 19:23 - 23. Dan kesakitan melahirkan dia
ke batang pohon kelapa ...

Adakah Yesus dilahirkan di sebuah palung di
Betlehem?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Mikha 5:2 - Tetapi engkau, Betlehem ... dari
padamu akan datang kepada-Ku yang akan menjadi
penguasa di Israel, yang telah keluar dari zaman
dahulu, dari yang kekal sampai selama-lamanya.
Matius 2:1-11 - 1. Ketika Yesus dilahirkan di
Betlehem of Judaea pada zaman Raja Herodes ... 3.
Herodes ... meminta mereka di mana Kristus harus
dilahirkan ... 5. Dan mereka berkata kepadanya,
di Betlehem of Judaea: sebab itu ditulis oleh
nabi.
Lukas 2:4-16 - 4. Dan Yusuf juga naik ... ke kota
Daud, yang disebut Bethlehem ... 5. dengan Maria
istrinya yang isteri, yang sedang bersamamu. 6.
Dan begitulah , ketika mereka berada di sana,
hari-hari telah selesai sehingga dia harus
diserahkan.
------------------------------------------------Meryem 19:23 - 23. Dan kesakitan melahirkan dia
ke batang pohon kelapa ...

Adakah tiga orang ahli majus dari Timur itu
mengikuti bintang Mesias ke Betlehem, dan di situ
mereka menjumpai bayi Yesus dan sujud sembah di
hadapannya?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Matius 2:1-11 - 1. Ketika Yesus dilahirkan di
Betlehem of Yudea pada masa-masa hari Herodes,
tiba- tiba ada orang-orang bijak dari timur ke
Yerusalem, 2. Mengatakan, di mana dia yang
dilahirkan Raja orang Yahudi? kerana kami telah
melihat bintangnya di dalamnya , dan datang untuk
menyembah dia ... 9. dan, lihatlah, bintang yang
mereka lihat di timur, pergi ke hadapan mereka,
sampai ia datang dan berdiri di mana anak kecil
itu adalah. 10. Ketika mereka melihat bintang
itu, mereka bersukacita dengan sukacita yang amat
besar. 11. Dan ketika mereka masuk ke dalam
rumah, mereka melihat anak kecil itu bersama
Maria, ibunya, dan sujud dan sujud kepadanya:
------------------------------------------------Nota: Kisah sebegini tidak tercatat dalam AlQuran.

Adakah tiga orang ahli majus dari Timur itu
mengikuti bintang Mesias ke Betlehem, dan di situ
mereka menjumpai bayi Yesus dan sujud sembah di
hadapannya?
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Al-Quran
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dilahirkan Raja orang Yahudi? kerana kami telah
melihat bintangnya di dalamnya , dan datang untuk
menyembah dia ... 9. dan, lihatlah, bintang yang
mereka lihat di timur, pergi ke hadapan mereka,
sampai ia datang dan berdiri di mana anak kecil
itu adalah. 10. Ketika mereka melihat bintang
itu, mereka bersukacita dengan sukacita yang amat
besar. 11. Dan ketika mereka masuk ke dalam
rumah, mereka melihat anak kecil itu bersama
Maria, ibunya, dan sujud dan sujud kepadanya:
------------------------------------------------Nota: Kisah sebegini tidak tercatat dalam AlQuran.
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dahulu, dari yang kekal sampai selama-lamanya.
Matius 2:1-11 - 1. Ketika Yesus dilahirkan di
Betlehem of Judaea pada zaman Raja Herodes ... 3.
Herodes ... meminta mereka di mana Kristus harus
dilahirkan ... 5. Dan mereka berkata kepadanya,
di Betlehem of Judaea: sebab itu ditulis oleh
nabi.
Lukas 2:4-16 - 4. Dan Yusuf juga naik ... ke kota
Daud, yang disebut Bethlehem ... 5. dengan Maria
istrinya yang isteri, yang sedang bersamamu. 6.
Dan begitulah , ketika mereka berada di sana,
hari-hari telah selesai sehingga dia harus
diserahkan.
------------------------------------------------Meryem 19:23 - 23. Dan kesakitan melahirkan dia
ke batang pohon kelapa ...

Adakah Yesus dilahirkan di sebuah palung di
Betlehem?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Mikha 5:2 - Tetapi engkau, Betlehem ... dari
padamu akan datang kepada-Ku yang akan menjadi
penguasa di Israel, yang telah keluar dari zaman
dahulu, dari yang kekal sampai selama-lamanya.
Matius 2:1-11 - 1. Ketika Yesus dilahirkan di
Betlehem of Judaea pada zaman Raja Herodes ... 3.
Herodes ... meminta mereka di mana Kristus harus
dilahirkan ... 5. Dan mereka berkata kepadanya,
di Betlehem of Judaea: sebab itu ditulis oleh
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Lukas 2:4-16 - 4. Dan Yusuf juga naik ... ke kota
Daud, yang disebut Bethlehem ... 5. dengan Maria
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hari-hari telah selesai sehingga dia harus
diserahkan.
------------------------------------------------Meryem 19:23 - 23. Dan kesakitan melahirkan dia
ke batang pohon kelapa ...

Adakah tiga orang ahli majus dari Timur itu
mengikuti bintang Mesias ke Betlehem, dan di situ
mereka menjumpai bayi Yesus dan sujud sembah di
hadapannya?
Bible
Al-Quran
Ya / Tidak
Matius 2:1-11 - 1. Ketika Yesus dilahirkan di
Betlehem of Yudea pada masa-masa hari Herodes,
tiba- tiba ada orang-orang bijak dari timur ke
Yerusalem, 2. Mengatakan, di mana dia yang
dilahirkan Raja orang Yahudi? kerana kami telah
melihat bintangnya di dalamnya , dan datang untuk
menyembah dia ... 9. dan, lihatlah, bintang yang
mereka lihat di timur, pergi ke hadapan mereka,
sampai ia datang dan berdiri di mana anak kecil
itu adalah. 10. Ketika mereka melihat bintang
itu, mereka bersukacita dengan sukacita yang amat
besar. 11. Dan ketika mereka masuk ke dalam
rumah, mereka melihat anak kecil itu bersama
Maria, ibunya, dan sujud dan sujud kepadanya:
------------------------------------------------Nota: Kisah sebegini tidak tercatat dalam AlQuran.
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Adakah para penulis Kitab Suci pernah memetik
cerita dongeng Yahudi seolah-olah kisah-kisah itu
peristiwa sejarah yang sebenar?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
1 Timotius 1:4 - Tak peduli kepada cerita
dongeng… yang memberi persoalan kepada persoalan
daripada membina tuhan .
2 Timotius 4:4 - Dan mereka akan memutar
telinganya dari kebenaran, dan akan berubah
menjadi dongeng.
2 Petrus 1:16 - Karena kami tidak mengikuti
dongeng-dongeng yang licik ketika kami
memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan
Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi menjadi saksi
mata dari keagungan-Nya.
------------------------------------------------Enfal 8:31 - Dan apabila ayat-ayat kami dibacakan
kepada mereka, mereka berkata ... “Ini hanyalah
cerita dongeng orang-orang dahulu.”
Nota: Untuk lebih banyak tuduhan menggunakan
cerita dongeng, lihat: Enam 6:25, Nahl 16:24,
Mu'mi nun 23:83, Furkan 25:4-5, Neml 27:68, Akhaf
46:17, Kalem 68:15 & Mutaffifin 83:13.
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Adakah Yesus pernah melakukan sebarang mukjizat
yang tercatat sewaktu dia seorang kanak-kanak?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
Lukas 3:21-23 - 21. terjadilah, bahawa Yesus,
juga, dibaptis ... 23. Yesus sendiri mula berumur
kira-kira tiga puluh tahun ...
Yohanes 2:9-11 - 9. air yang dijadikan anggur ...
11. Awal dari mukjizat ini Yesus di Kana,
Galilea, dan menyatakan kemuliaannya.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:49 - Dia akan berkata: “Aku membawa
kamu satu tanda dari Tuhanmu. Dari tanah liat,
Aku akan menjadikan kamu seperti burung; Saya
akan bernafas ke dalamnya dan, oleh cuti Allah,
ia akan menjadi burung yang hidup.
Maide 5:110 - “Hai Yesus, anak Mary!... Saya menguatkan
kamu dengan roh kudus sehingga kamu berbicara kepada
manusia di buaian seperti dalam kematangan… dan
bagaimana kamu membuat bentuk tanah liat seperti gambar
burung dengan izin saya, dan meniup ke atasnya, dan ia
adalah burung dengan izin saya…

Adakah Yesus pernah melakukan sebarang mukjizat
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adalah burung dengan izin saya…
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Adakah tujuh lelaki dan seekor anjing benar-benar
bangun di dalam gua selepas tidur selama 309
tahun?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
1 Timotius 4:7 - menolak kisah-kisah para istri
yang licik dan tua.
Titus 1:14 - Tidak memberi perhatian kepada
dongeng-dongeng Yahudi dan perintah-perintah
manusia yang berpaling dari kebenaran.
2 Timotius 4:4 - Dan mereka akan memutar telinganya
dari kebenaran, dan akan berubah menjadi dongeng.
------------------------------------------------Kehf 18:9-25 - 9. Adakah anda menganggap bahawa
para Sahabat Gua dan Pemegang Prasasti itu adalah
suatu keajaiban di antara tanda-tanda kami ...
25. Maka mereka tinggal di Gua mereka tiga ratus
tahun dan (beberapa) tambahkan sembilan (lebih
banyak).
Nota: Versi awal kisah ini muncul di Yakub dari
Sarung (m.s. 450-521) dan Gregory dari Tours
(538-594 M) Wikipedia: “Ashabul Khafi”

Adakah tujuh lelaki dan seekor anjing benar-benar
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Tidak / Ya
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tahun dan (beberapa) tambahkan sembilan (lebih
banyak).
Nota: Versi awal kisah ini muncul di Yakub dari
Sarung (m.s. 450-521) dan Gregory dari Tours
(538-594 M) Wikipedia: “Ashabul Khafi”

Adakah Salomo benar-benar telah mengumpulkan
sepasukan demon (jin), manusia dan burung untuk
berperang?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
1 Timotius 4:7 - menolak kisah-kisah para istri
yang licik dan tua.
2 Timotius 4:4 - Dan mereka akan memutar
telinganya dari kebenaran, dan akan berubah
menjadi dongeng.
2 Petrus 1:16 - Sebab kami tidak mengikuti
dongeng-dongeng yang cerdas apabila kami
memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan
Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi menjadi saksi
mata dari keagungan-Nya.
------------------------------------------------Neml 27:17 - Dan telah berkumpul bersama-sama
kepada Salomo tenteranya jin dan manusia dan
burung-burung, dan mereka telah ditetapkan untuk
memerangi ...
Nota: Cerita tentang Raja Salomo, Burung Hoopoe,
dan Ratu Syeba dalam Neml 27: 15-44 ialah cerita
dongeng Yahudi yang diambil dari II Targum Ester
pada Abad ke-2 M.

Adakah Salomo benar-benar telah mengumpulkan
sepasukan demon (jin), manusia dan burung untuk
berperang?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
1 Timotius 4:7 - menolak kisah-kisah para istri
yang licik dan tua.
2 Timotius 4:4 - Dan mereka akan memutar
telinganya dari kebenaran, dan akan berubah
menjadi dongeng.
2 Petrus 1:16 - Sebab kami tidak mengikuti
dongeng-dongeng yang cerdas apabila kami
memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan
Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi menjadi saksi
mata dari keagungan-Nya.
------------------------------------------------Neml 27:17 - Dan telah berkumpul bersama-sama
kepada Salomo tenteranya jin dan manusia dan
burung-burung, dan mereka telah ditetapkan untuk
memerangi ...
Nota: Cerita tentang Raja Salomo, Burung Hoopoe,
dan Ratu Syeba dalam Neml 27: 15-44 ialah cerita
dongeng Yahudi yang diambil dari II Targum Ester
pada Abad ke-2 M.

198.

197.

198.

197.

Adakah tujuh lelaki dan seekor anjing benar-benar
bangun di dalam gua selepas tidur selama 309
tahun?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
1 Timotius 4:7 - menolak kisah-kisah para istri
yang licik dan tua.
Titus 1:14 - Tidak memberi perhatian kepada
dongeng-dongeng Yahudi dan perintah-perintah
manusia yang berpaling dari kebenaran.
2 Timotius 4:4 - Dan mereka akan memutar telinganya
dari kebenaran, dan akan berubah menjadi dongeng.
------------------------------------------------Kehf 18:9-25 - 9. Adakah anda menganggap bahawa
para Sahabat Gua dan Pemegang Prasasti itu adalah
suatu keajaiban di antara tanda-tanda kami ...
25. Maka mereka tinggal di Gua mereka tiga ratus
tahun dan (beberapa) tambahkan sembilan (lebih
banyak).
Nota: Versi awal kisah ini muncul di Yakub dari
Sarung (m.s. 450-521) dan Gregory dari Tours
(538-594 M) Wikipedia: “Ashabul Khafi”

Adakah tujuh lelaki dan seekor anjing benar-benar
bangun di dalam gua selepas tidur selama 309
tahun?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
1 Timotius 4:7 - menolak kisah-kisah para istri
yang licik dan tua.
Titus 1:14 - Tidak memberi perhatian kepada
dongeng-dongeng Yahudi dan perintah-perintah
manusia yang berpaling dari kebenaran.
2 Timotius 4:4 - Dan mereka akan memutar telinganya
dari kebenaran, dan akan berubah menjadi dongeng.
------------------------------------------------Kehf 18:9-25 - 9. Adakah anda menganggap bahawa
para Sahabat Gua dan Pemegang Prasasti itu adalah
suatu keajaiban di antara tanda-tanda kami ...
25. Maka mereka tinggal di Gua mereka tiga ratus
tahun dan (beberapa) tambahkan sembilan (lebih
banyak).
Nota: Versi awal kisah ini muncul di Yakub dari
Sarung (m.s. 450-521) dan Gregory dari Tours
(538-594 M) Wikipedia: “Ashabul Khafi”

Adakah Salomo benar-benar telah mengumpulkan
sepasukan demon (jin), manusia dan burung untuk
berperang?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
1 Timotius 4:7 - menolak kisah-kisah para istri
yang licik dan tua.
2 Timotius 4:4 - Dan mereka akan memutar
telinganya dari kebenaran, dan akan berubah
menjadi dongeng.
2 Petrus 1:16 - Sebab kami tidak mengikuti
dongeng-dongeng yang cerdas apabila kami
memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan
Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi menjadi saksi
mata dari keagungan-Nya.
------------------------------------------------Neml 27:17 - Dan telah berkumpul bersama-sama
kepada Salomo tenteranya jin dan manusia dan
burung-burung, dan mereka telah ditetapkan untuk
memerangi ...
Nota: Cerita tentang Raja Salomo, Burung Hoopoe,
dan Ratu Syeba dalam Neml 27: 15-44 ialah cerita
dongeng Yahudi yang diambil dari II Targum Ester
pada Abad ke-2 M.

Adakah Salomo benar-benar telah mengumpulkan
sepasukan demon (jin), manusia dan burung untuk
berperang?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
1 Timotius 4:7 - menolak kisah-kisah para istri
yang licik dan tua.
2 Timotius 4:4 - Dan mereka akan memutar
telinganya dari kebenaran, dan akan berubah
menjadi dongeng.
2 Petrus 1:16 - Sebab kami tidak mengikuti
dongeng-dongeng yang cerdas apabila kami
memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan
Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi menjadi saksi
mata dari keagungan-Nya.
------------------------------------------------Neml 27:17 - Dan telah berkumpul bersama-sama
kepada Salomo tenteranya jin dan manusia dan
burung-burung, dan mereka telah ditetapkan untuk
memerangi ...
Nota: Cerita tentang Raja Salomo, Burung Hoopoe,
dan Ratu Syeba dalam Neml 27: 15-44 ialah cerita
dongeng Yahudi yang diambil dari II Targum Ester
pada Abad ke-2 M.

198.

198.

199.

199.

Adakah Tuhan benar-benar telah menukar manusia
menjadi kera kerana mereka melanggar hari Sabat?
Bible
Al-Quran
Tidak / Ya
1 Timotius 1:4 - Tak peduli kepada cerita dongeng
... yang memberi persoalan kepada persoalan
daripada membina tuhan .
1 Timotius 4:7 - menolak kisah-kisah para istri
yang licik dan tua.
------------------------------------------------Bakara 2:65-66 - 65. Dan kamu mengetahui orangorang yang memecahkan Sabat, bagaimana Kami
katakan kepada mereka: “Kamu akan dikecam kera.”
66. Kami membuat nasib mereka (berubah menjadi
keadaan kera yang diseret) sebagai contoh kepada
generasi mereka sendiri dan kepada mereka yang
mengikutinya, dan pelajaran kepada yang takut
kepada Allah.
Nota: Yusuf Ali dalam terjemahannya, Makna AlQuran, mengakui bahawa ini hanya sebuah cerita
dongeng: m.s. 34, nota kaki 79 .

Adakah Tuhan benar-benar telah menukar manusia
menjadi kera kerana mereka melanggar hari Sabat?
Bible
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Tidak / Ya
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1 Timotius 4:7 - menolak kisah-kisah para istri
yang licik dan tua.
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Adakah Tuhan menjanjikan tanah Palestin khususnya
kepada orang Yahudi?
Bible
Al-Quran
Ya / Ya
Yehezkiel 37:21-25 - 21. Demikianlah firman Tuhan
ALLAH: “Sesungguhnya, Aku akan mengambil bani Israil
dari antara bangsa-bangsa, yang mereka telah pergi,
dan akan mengumpulkan mereka di segala penjuru, dan
membawa mereka ke negeri mereka sendiri. 22. Dan Aku
akan menjadikan mereka satu bangsa di negeri itu di
atas gunung-gunung Israel… 25. Mereka akan diam di
negeri yang telah Kuberikan kepada Yakub, hamba-Ku,
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sesudah itu: “Tinggallah di bumi (Kanaan).
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