
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PENGANTAR UNTUK 

 Apakah Al-Quran adalah Firman Allah? 

 
“Tidak ada pembelaan terhadap iman Kristen hari ini yang melebihi pentingnya 

pembahasan Kristen tentang Islam.  Buku Apakah Al-Quran adalah Firman 

Allah? tulisan Pastor Goerner memberikan jawaban atas kebutuhan itu dengan cara 

yang sangat ideal.  Dibuat dalam bentuk tanya-jawab dan dengan demikian 

menjadi alat yang sangat praktis untuk kesaksian Kristen.  Semua 

didokumentasikan dengan sangat rapi—dan bukannya (sebagaimana yang 

umumnya terjadi) sekedar pernyataan dari pandangan pribadi penulis. Dan, buku 

ini memusatkan perhatiannya, sebagaimana nampak dari judulnya, kepada pokok-

pokok yang sangat penting—tidak pernah membiarkan diri untuk terjebak kepada 

hal-hal yang kecil dan sepele saja.  Buku ini sangat direkomendasikan bagi semua 

orang Kristen yang memiliki perhatian terhadap perkembangan Islam di dunia 

abad 21 dimana kita berada.” 

 
– Dr. John Warwick Montgomery, Ph.D., 

 (Chicago), D.Théol. (Strasbourg, France), LL.D. (Cardiff, Wales, U.K.), Penulis editor dari 
sekitar 50 buku di dalam empat bahasa dan lebih dari 100 artikel jurnal ilmiah. 

 www.jwm.christendom.co.uk 
 www.apologeticsacademy.eu and www.ciltpp.com 

 
 

“Buku “Apakah Al-Quran adalah Firman Allah?” tulisan Rev. Goerner berisikan 

pelajaran yang sangat menyeluruh tentang Islam dan Kekristenan dengan 

penekanan kepada teks kitab suci dari kedua keyakian itu, Alkitab dan Al-Quran.  

Hal itu membuka kesempatan untuk terjadinya pendekatan yang unik dalam 

menyampaikan berita Injil kepada orang-orang Muslim.  Buku ini menjadi alat 

yang sangat kuat untuk menguatkan orang yang baru meninggalkan Islam dengan 

cara menunjukkan kepada mereka bahwa iman yang baru mereka temukan 

memang memiliki dasar yang kuat dari suatu wahyu yang memiliki segala tanda 

keaslian.  Kenyataan ini bertentangan dengan elemen-elemen mithologi di dalam 

Al-Quran, yang memang diakui dan didiskusikan juga oleh para inetelektual Arab 

reformis di dalam publikasi-publikasi mereka melalui Internet.  Kita perlu 

berterima kasih kepada Rev. Goerner atas kerja kerasnya yang didasari oleh kasih 

dan kita yakin bahwa Tuhan akan memakainya secara luar biasa di dalam 

pekerjaan missi gereja di antara orang-orang Muslim yang sekarang masih hidup di 

dalam Daru’l Islam, maupun mereka yang ada dalam Diaspora global”  

 
– Rev. Bassam Michael Madany, Middle East Resources  

www.unashamedofthegospel.org 

http://www.jwm.christendom.co.uk/
http://www.apologeticsacademy.eu/
http://www.ciltpp.com/
http://www.unashamedofthegospel.org/


 

 
 

“Yang kita dapatkan di dalam buku ini adalah pendekatan yang jujur dan langsung 

terhadap pokok-pokok yang ada di dalam keyakinan Kristen dan Muslim.  Pastor 

Goerner dengan sangat luar biasa menjadikannya sederhana.  Kebanyakan kesalah-

pahaman kita mengenai Allah, Firman-Nya dan dunia-Nya bukanlah berasal dari 

jawaban yang salah, tetapi karena mengajukan pertanyaan yang salah.  Di dalam 

buku ini, anda akan menemukan pertanyaan-pertanyaan yang sangat penting 

diajukan yang kemudian dijawab.  Kekristenan tidak takut untuk diselidiki dan 

Kekristenan berdiri teguh melawan semua tantangan yang sudah diajukan 

kepadanya sejak hari Pentakosta.  Di dalam buku ini, anda akan melihat Pastor 

Goerner mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang 

dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah dan 

menawan segala pikiran serta dan menaklukkannya kepada Kristus (2 Korintus 

10:5).  Sebagai seorang mantan Muslim yang sekarang menjadi apologetis Kristen, 

saya hanya bisa berharap bahwa dahulu saya bisa menemukan buku seperti ini 

ketika sedang mencari kebenaran!” 
 

– Yuce Kabakci, Mantan Muslim, 
 Apologetis Kristen  

 

 

 

“Sudah sangat banyak karya apologetika Kristen yang menjawab keberatan umum 

yang dimunculkan sendiri.  Pertanyaan-pertanyaan dibuat sendiri dan kemudian 

dijawab, tetapi tidak ada kesempatan untuk melibatkan diri dalam dialog yang luas 

dengan orang-orang yang tidak percaya atau untuk mendengar tanggapan mereka 

terhadap “jawaban-jawaban” kita.  Namun, di dalam buku Apakah Al-Quran 

adalah Firman Allah ini, Aaron Goerner terlibat di dalam dialog yang sungguh-

sungguh nyata dengan orang-orang Muslim yang berinteraksi mengenai pokok-

pokok kunci yang menjadi pemisah antara orang-orang Muslim dengan orang-

orang Kristen.  Email-email dari orang-orang Muslim sangat terbuka dan lugas, 

memberikan gambaran yang langka mengenai anatomi dari ketidak-percayaan 

yang menyelimuti hati Islam.  Ini adalah buku yang harus dibaca oleh semua orang 

yang dengan tulus tertarik mengadakan dialog dengan orang-orang Muslim.” 

 
– Dr. Timothy C. Tennent, Ph.D., President dan Professor 

dari World Christianity,  Asbury Theological Seminary 
 

 

 

 



 

“Aaron Goerner memberikan pandangan yang baru mengenai agama Islam dari 

dialog yang sungguh-sungguh terjadi dengan orang-orang Muslim yang 

sesungguhnya.  Pokok-pokok yang ada dirangkai.  Sang penulis, pada saat bersikap 

hangat dan bersahabat kepada rekan-rekan korespondensinya, sama sekali tidak 

ragu-ragu untuk dengan tegas menghadapi pokok-pokok yang dimunculkan.  Saya 

belajar banyak tentang Islam dari buku ini.  Buku ini menolong saya memahami 

dengan lebih baik batu sandungan yang sudah memisahkan Islam dari Kekristenan 

historis.  Hal ini, sangatlah menolong sekali.  Aspek positif lainnya adalah panjang 

dari buku ini.  Sangat singkat.  Pembaca tidak terjebak masuk ke dalam retoris 

yang terlalu detail.  Saat saya membacanya, saya ingat apa yang pernah dikatakan 

oleh J. I. Packer dalam sebuah konferensi di Belfast, Irlandia Utara, “Dialog tidak 

membawa pembaharuan; pembaharuan terjadi karena adanya pertentangan yang 

sehat.”  Buku ini adalah pertentangan yang bersahabat dan, jika dipercaya, akan 

membawa pembaharuan.”  

 

– Dr. Kenneth G. Smith, D.D. (Geneva College), 
 Pastor dan Adjunct Professor dari Pastoral Theology 

 

 

“Jurang pemisah antara Islam dan Kekristenan itu kekal adanya.  Kedua iman itu 

bukan hanya sekedar alternatif pemikiran-permikiran mengenai perkara-perkara 

yang paling utama dalam kehidupan, tetapi memang dua buah sistem keyakinan 

yang tidak akan bisa disandingkan karena adanya komitmen-komitmen yang saling 

bertentangan di dalamnya.  Keduanya memberikan pandangan yang saling 

berlawanan mengenai Allah, Kitab Suci, Kristus, dan penebusan.  Yang satunya 

benar, yang lainnya salah.  Dengan kejelasan yang sangat luar biasa dan semangat 

yang sangat meyakinkan, Aaron Goerner membukakan beberapa perbedaan radikal 

antara Kekristenan dan Islam, dan mengundang para pembacanya kepada iman 

yang membawa kehidupan di dalam Yesus Kristus—Jalan, Kebenaran, dan Hidup.  

Dengan memakai koresponden yang nyata, baik dengan orang-orang yang sekedar 

ingin tahu maupun dengan orang-orang yang sungguh-sungguh punya tekad yang 

bulat, Goerner dengan tekun mengarahkan orang-orang yang ada di dalam Islam 

untuk mempertimbangkan fakta-fakta yang tidak terbantahkan dan kepada 

implikasi dari kehidupan, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus.  Buku ini 

menjadi terang yang bersinar di dalam kegelapan, menaburkan harapan bagi yang 

tidak berpengharapan, dan dengan sangat meyakinkan memberikan kebenaran 

yang murni dari Injil Kristen—satu-satunya sumber dari kehidupan pengharapan 

yang kekal.  Bagi semua orang yang sudah menemukan bahwa sumur Islam 

menjadi kering, datanglah kepada Air Hidup itu dan minumlah sepuasnya.” 

 

– Seorang Professor Kristen  
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Pendahuluan 
 

Alkitab mengajarkan bahwa Yesus mati di kayu salib bagi dosa, 

 

Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima 

sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan Kitab Suci, 

bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan, pada hari yang ketiga, 

sesuai dengan Kitab Suci (1 Corinthians 15:3-4) 

 

 Islam menyangkal kematian Yesus di kayu salib berdasarkan perkataan Al-Quran,  

 

Dan karena ucapan mereka : “Sesungguhnya kami telah membunuh Al Masih, ‘Isa putra 

Maryam, Rasul Allah”, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak (pula) 

menyalibnya, tetapi (yang mereka bunuh ialah) orang yang diserupakan dengan ‘Isa bagi 

mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang (pembunuhan) ‘Isa, 

benar-benar dalam keragu-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai 

keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka, mereka 

tidak (pula) yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah ‘Isa. (An-Nisa 4.157) 

 

Selama bertahun-tahun saya sudah mengadakan dialog dengan ratusan orang Muslim dari 

berbagai penjuru dunia termasuk: Afganistan, Bangladesh, Mesir, India, Indonesia, Iran, Kuwait, 

Libya, Oman, Pakistan, Qatar, Saudi Arabia, Sudan, Syria, Turki, Uni Ermirat Arab, Amerika 

Serikat, Yaman dan Zimbabwe.  Saya sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini kepada 

orang-orang Muslim itu,  

 

Kalau anda bisa membuktikan bahwa Yesus tidak mati di kayu salib maka berarti anda 

sudah membuka kesalahan Kekristenan.  Akan tetapi, kalau Yesus sungguh-sungguh 

disalibkan bukankah itu berarti bahwa Al-Quran itu salah?  Mengapa anda percaya 

kepada Al-Quran kalau isinya bertentangan dengan apa yang sudah dinyatakan oleh 

Allah jauh sebelum masa Muhammad? 

 

Pertanyaan-pertanyaan itu membawa kepada koresponden yang sangat berarti.  Saya sudah 

menuliskan kumpulan dari dialog-dialog saya ke dalam e-book ini sehingga anda bisa melihat 

mengapa Yesus memang adalah Kristus, Anak Allah yang hidup.  

 

Mazmur 25:4-5  

Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya TUHAN, tunjukkanlah itu kepadaku. 

Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang 

menyelamatkan aku, Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari. 

 

Amsal 4:7-9  

“Permulaan hikmat ialah: perolehlah hikmat dan dengan segala yang kauperoleh 

perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya; engkau akan 

dijadikan terhormat, apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga 

yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu..”  



Apakah Al-Quran Adalah Firman Allah? 
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Kematian Yesus di Salib dan Penjelasan 

Al-Qur’an 
 

YANG D IAJARKAN DI DALAM ALK TIDAK DIAJARKAN DI  DALAM AL-QUR’AN:  

1 Korintus 15:1-4 

Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan 

kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu 

kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan 

kepadamu--kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting 

telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus 

telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan Kitab Suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dan 

bahwa Ia telah dibangkitkan, pada hari yang ketiga, sesuai dengan Kitab Suci.
1
 

 

 

Kepercayaan Kristen berdasarkan sejarah 
 

Kekristenan berdasar pada karya Allah dalam sejarah. Bahkan klaim-klaim utama kekristenan 

terbuka dan tetap tersedia untuk penyelidikan secara historis.  Ada hubungan yang jelas antara 

apa yang dipercaya oleh orang-orang Kristen dan apa yang dilakukan Allah dalam dunia.  

 

J. Gresham Machen, seorang Kristen, mengatakan: 

 

“Gereja mula-mula bukan hanya memikirkan apa yang dikatakan oleh Yesus, namun, 

secara khusus, juga apa yang dilakukan oleh Yesus. Dunia ditebus melalui 

pemberitaan tentang suatu peristiwa.  Dan di dalam peristiwa itu dijelaskan juga 

maknanya; dan penjabaran peristiwa dan maknanya itu adalah doktrin.  Kedua unsur 

ini menjadi satu dalam berita kekristenan.  Mengisahkan fakta semata adalah sejarah; 

mengisahkan fakta bersama dengan maknanya, itu adalah doktrin.  "Menderita di 

bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan” -- itu adalah 

sejarah.  "Dia mengasihi saya dan memberi diri-Nya untuk saya” -- itu adalah doktrin.  

Demikianlah kekristenan dari gereja mula-mula" (Christianity and Liberalism, 29).  

 

Seorang Kristen lainnya, George Eldon Ladd,  juga menunjukkan pentingnya sejarah dalam 

kaitannya dengan keyakinan kekristenan.  

 

“Keunikan dan skandal agama Kristen bergantung pada pengantaraan wahyu melalui 

peristiwa-peristiwa sejarah. Iman Ibrani-Kristen berbeda dari agama-agama lain yang 

sezaman karena imannya yang historis, di mana agama-agama lainnya hanya 

                                                
1
 Teks ini adalah inti dari Injil Kristen.  Untuk membaca lebih lanjut, lihat khotbah oleh 

James White mengenai teks ini. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=xHJ7Jzr3jp0
http://www.youtube.com/watch?v=xHJ7Jzr3jp0


Kematian Yesus di Salib dan Qur’an 

 

 

dilandaskan kepada mitologi dan siklus alam.  Allah Israel adalah Allah sejarah, atau 

geschichtsgott sebagaimana yang diutarakan dengan begitu jelasnya oleh para teolog 

Jerman.  Iman Ibrani Kristen bukan lahir dari spekulasi filosofis yang muluk-muluk 

atau pengalaman mistis yang mencengangkan. Lahirnya adalah dari pengalaman 

historis Israel, lama dan baru, di mana Allah memperkenalkan diri-Nya.  Hal ini 

memberikan kepada iman Kristen kandungan yang spesifik dan obyektivitas yang 

membedakannya dari agama-agama lainnya …. Alkitab bukan sekedar kumpulan 

pemikiran-pemikiran keagamaan dari sekumpulan pemikir agung.  Alkitab bukanlah 

sebuah sistem konsep teologia, ataupun spekulasi filosofis....Penjabaran tindakan 

historis Allah adalah susbtansi dari pemberitaan Kristen (“The Knowledge of God: 

The Saving Acts of God” dalam ed., Carl F. H. Henry, Basic Christian Doctrines 

[New York: Holt, Rinehart and Winston, 1962], 7-13).  

 

Allah mengungkapkan diri-Nya bukan hanya dalam Firman-Nya namun juga dalam karya-Nya; 

Allah berkarya dalam sejarah.  Ada kaitan antara apa yang dipercaya oleh orang-orang Kristen 

mengenai Allah dan apa yang Allah lakukan secara darah dan daging dalam sejarah, dan ini 

berpusat pada Yesus Kristus.  Menyangkali karya Allah dalam sejarah adalah penyangkalan 

terhadap Allah.
2
   

 

Menyangkal sejarah bukanlah sesuatu yang rasionil dan menyangkali karya Allah dalam sejarah 

adalah kedurhakaan.  

 

Ratusan juta kaum Muslim menolak kematian Yesus di atas kayu salib.  

 
Klaim Qur’an mengenai penyaliban,  
 

dan karena ucapan mereka : "Sesungguhnya kami telah membunuh Al 
Masih, 'Isa putra Maryam, Rasul Allah", padahal mereka tidak 
membunuhnya dan tidak (pula) menyalibnya, tetapi (yang mereka bunuh 
ialah) orang yang diserupakan dengan 'Isa bagi mereka. Sesungguhnya 
orang-orang yang berselisih paham tentang (pembunuhan) 'Isa, benar-benar 
dalam keragu-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai 
keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan 
belaka, mereka tidak (pula) yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah 'Isa. 
 
Tetapi (yang sebenarnya), Allah telah mengangkat 'Isa kepada-Nya ; dan 
adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Surah An-Nisa 4:157-158) 

 
Salah satu tafsir yang terkenal mengenai An-Nisa 4 ini mengungkapkan, 

                                                
2
 Berkaitan dengan ini adalah kebenaran bahwa Allah mengungkapkan diri-Nya 

melalui ciptaan. Menyangkali karya Allah dalam ciptaan adalah penyangkalan 

terhadap Allah. “Sebab apa yang tidak nampak dari pada-Nya, yaitu kekuatan-Nya 

yang kekal dan keilahian-Nya, dapat nampak kepada pikiran dari karya-Nya sejak 

dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih” (Roma 1:20). 
 



Kematian Yesus di Salib dan Qur’an 

 

 

 

(Dan karena ucapan mereka : "Sesungguhnya kami telah membunuh Al Masih, 'Isa 

putra Maryam, Rasul Allah") Allah menghancurkan Tatianos [seorang tentara 

Romawi]. (Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak (pula) menyalibnya) Allah 

membuat Tatianos terlihat seperti Yesus sehingga dia yang dibunuh; (Sesungguhnya 

orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan itu), benar-benar (dalam 

keragu-raguan) tentang yang dibunuh itu. (Mereka tidak mempunyai keyakinan 

tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka), mereka tidak 

(pula) yakin bahwa (yang mereka bunuh itu) yaitu jelas mereka tidak membunuh dia. 

(Tafsir Ibn ʿAbbas, terjemahan bahasa Inggris oleh Mokrane Guezzou, 

http://www.altafsir.com/) 

 
Penafsir al-Baydawi (wafat 685/1282), salah satu contoh yang bagus mengenai penafsiran 

klasik Islam, mengatakan sbb: 

 

Ada cerita bahwa sekelompok orang Yahudi menghina Yesus dan ibu-Nya, dan 

karenanya Dia berseru kepada Allah mengenai mereka. Ketika Allah mengubah 

mereka [yang telah menghina] menjadi monyet dan babi, orang-orang Yahudi sepakat 

untuk membunuh Yesus. Kemudian Allah memberitahu Yesus bahwa Dia akan 

mengangkatnya ke surga, dan Yesus berkata kepada para murid-Nya: “Siapa di antara 

kamu yang bersedia untuk mengambil wujud ku dan mati [menggantikanku] dan 

disalibkan dan kemudian [langsung] masuk ke firdaus?" Seorang di antara mereka 

menawarkan dirinya, maka Allah mengubah dia menjadi mirip dengan Yesus dan dia 

dibunuh dan disalibkan.  

 

Yang lainnya mengatakan bahwa ada seseorang yang berpura-pura [menjadi orang 

percaya] namun kemudian meninggalkan dia dan menyangkal dia, kemudian Allah 

mengubah dia menjadi mirip dengan Yesus, dan dia ditangkap dan disalib (dari 

terjemahan bahasa Inggris Francis E. Peters, Judaism, Christianity, and Islam: The 

Classical Texts and Their Interpretation, vol. 1, From Covenant to Community, psl.3, 

no.30 [Princeton: Princeton University Press, 1990], 151). 

 

Penyangkalan Islam terhadap kematian Yesus di kayu salib merupakan usaha 

pendefinisian ulang sejarah secara radikal. 

 

Penyangkalan Islam terhadap kematian Yesus di kayu salib merupakan usaha pendefinisian 

ulang sejarah secara radikal.  Pengamatan, saksi, kesaksian dan analisa manusia kurang atau 

tidak sanggup untuk mengetahui apa yang terjadi berabad-abad yang lampau di Golgota. Satu-

satunya yang penting adalah bahwa Muhammad mengaku bahwa seorang malaikat 

mengungkapkan kepadanya sesuatu mengenai masa lampau yang bertentangan dengan apa yang 

diamati dan dicatat.  Namun kenyataannya adalah bahwa Muhammad lahir ratusan tahun setelah 

terjadinya peristiwa itu, tinggal ratusan mil jauhnya dari tempat kejadian, dan sama sekali tidak 

memberikan bukti apapun.  Menyangkal sejarah memiliki konsekuensi yang tragis sebagaimana 

yang dapat dilihat dari orang-orang yang menyangkal adanya Holocaust. 

 
 

 

http://www.altafsir.com/
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               Reply 

EMAIL dari orang-orang Muslim 

 

            Subject: Kami Percaya … 

   To:  Aaron Goerner 

 

 
EMAIL DARI ORANG-ORANG ISLAM MENGENAI PENYALIBAN: 

 
 Kami percaya bahwa Yesus adalah nabi agung dan bahwa ibunya adalah 
seorang perempuan yang suci. Kami tidak percaya pada tritunggal, 
penyaliban, atau dosa mula-mula atau juruselamat. Mengabaikan keempat 
hal ini dan mempraktikkan ajaran Kristus sudah lebih dari cukup untuk 
membuat orang-orang Kristen sebagai orang-orang yang baik.  Mengapa 
harus berfilsafat mengenai hal ini dan membuatnya menjadi ruwet? !!! 

 

 SAYA INGIN MENJAWAB PERTANYAAN “Apakah Yesus mati di kayu 
salib?” SAYA BUKAN BERMAKSUD MENGUNGKAPKAN KEBENCIAN 
TERHADAP AGAMA MANAPUN, NAMUN UNTUK MENGUNGKAPKAN 
FAKTA. MENURUT QUR’AN, YESUS TIDAK MATI DI ATAS SALIB, 
ALLAH MEMBANGKITKAN DIA (4:157-158) SEMENTARA ALKITAB 
MENGATAKAN BAHWA YESUS DISALIBKAN (MATIUS 16:21) NAMUN 
KALAU ANDA MEMBACA (MATIUS 27:30-37),(MARKUS 15:19-
25)(LUKAS 23:26-27) SIMON ORANG KIRENE LAH YANG 
DISALIBKAN. 

 

 

 
 
 
Re: Kami Percaya … (Respons Kristen Saya) 
 

    From:  Aaron Goerner 
    To:   

  

PENJELASAN KRISTEN SAYA MENGENAI PENYALIBAN DAN 

KEMATIAN YESUS DI ATAS SALIB: 
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Silakan pertimbangkan fakta-fakta di balik peristiwa bersejarah tentang kematian Yesus di atas 

salib: 

 

Para nabi Perjanjian Lama bersaksi mengenai kematian dan 

penguburan Yesus. 
 

Hampir 700 tahun sebelum Yesus, Yesaya menuliskan 

 

Yesaya 53:7-9  

Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti 

anak domba yang dibawa ke pembantaian; seperti induk domba yang kelu di depan 

orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya.                                                                                  

Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang 

memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena 

pemberontakan umat-Ku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-

orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak 

berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya 

 

Dalam berbagai peristiwa Yesus bersaksi mengenai kematian-Nya. 
 

Matius 16:21                                                                                                                  

Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-murid-Nya bahwa Ia harus pergi 

ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam 

kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga 

 

Matius 20:17-19                                                                                                          

Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, Ia memanggil kedua belas murid-Nya tersendiri 

dan berkata kepada mereka di tengah jalan: "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak 

Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka 

akan menjatuhi Dia hukuman mati Dan mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-

bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya Ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan, dan 

pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan." 

 

Matius 26:1-2  

Setelah Yesus selesai dengan segala pengajaran-Nya itu, berkatalah Ia kepada murid-

murid-Nya: 

"Kamu tahu, bahwa dua hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan 

diserahkan untuk disalibkan." 

 

Matius 26:6-12 

Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, datanglah seorang perempuan 

kepada-Nya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. 

Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus, yang sedang duduk makan. Melihat itu 

murid-murid gusar dan berkata: "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat 

dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi 

Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata: "Mengapa kamu menyusahkan 

perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik pada-Ku. Karena 
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orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi Aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. 

Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuh-Ku, ia membuat suatu persiapan untuk 

penguburan-Ku. 

 

Para saksi mata yang melihat kematian Yesus di atas kayu salib: 
 

 Maria Magdalena 

 Maria ibu Yakobus dan Yusuf 

 Maria ibu Yesus 

 Murid yang dikasihi Yesus (Yohanes 19:26) 

 

Orang-orang yang turut memakamkan jenazah Yesus: 

 Yusuf dari Arimatea 

 Nikodemus 

 Maria Magdalena 

 Maria ibu Yakobus dan Yusuf 

Sumber bukan Kristen pun menuliskan bahwa Yesus mati: 
 

 Yosephus (sejarahwan Yahudi yang lahir sekitar 37 AD dan meninggal 100 AD) merujuk 

pada kematian Yesus (Antiquities 18.3.3). 

 Tacitus (AD 55-120) sejarawan ternama dari zaman Romawi Kuno menulis pada sekitar 

115 AD bahwa Kristus “dieksekusi” oleh Pilatus (Annals 15.44). 

 

Hukum Taurat mempersyaratkan bahwa suatu perkara harus ditentukan kebenarannya oleh dua 

atau tiga saksi (Ulangan 17:6-7). Karena itu, kesaksian Yesus, para nabi Perjanjian Lama, para 

pengikut Yesus, para sejarawan bukan Kristen, dll adalah benar, sah dan dapat dipercaya 

dibandingkan dengan kesaksian Muhammad (atau Qur’an) yang ditulis hampir enam ratus tahun 

setelah peristiwa itu.  Secara sederhana, Taurat Musa menyatakan bahwa tidaklah sah untuk 

percaya pada Qur'an. 

 

Klaim Muhammad bahwa malaikat Jibril berbicara kepadanya adalah 

suatu klaim bersejarah. 
 

Berikut ini adalah alasan lain mengapa tidak sah untuk percaya pada Qur'an. Klaim Muhammad 

bahwa malaikat Jibril berbicara kepadanya adalah suatu KLAIM BERSEJARAH. Lalu apa bukti 

sejarah yang menyatakan bahwa malaikat Jibril berbicara kepada Muhammand? Apakah ada 

kesaksian dari saksi mata, atau Muhammad adalah satu-satunya saksi dari klaimnya bahwa Jibril 

berbicara kepadanya? Alkitab mengatakan bahwa klaim seperti yang dilakukan oleh Muhammad 

harus ditentukan kebenarannya berdasarkan kesaksian dua atau tiga saksi.  Berbeda dengan Musa 

dan Yesus, Muhammad adalah satu-satunya saksi dari apa yang diklaimnya mengenai malaikat 

Jibril.  Hal ini berarti mempercayai klaim Muhammad adalah merupakan pelanggaran terhadap 

Taurat Allah dan merupakan dosa karena dia menentang kesaksian Musa dan Yesus yang 

sebelumnya sudah divalidasi dan sah.  
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Saya membaca bahwa Qur’an mengharuskan empat saksi ketika seorang perempuan dituduh 

berzinah (Al-Maeda 4:15; Al-Noor 24:4; (bandingkan 2:282) Tentu saja perzinahan merupakan 

tuduhan yang serius dan perlu ada saksi-saksi.  Namun klaim Muhammad bahwa Kitab Suci 

Kristen dipalsukan adalah klaim yang bahkan lebih serius lagi.   Kesaksian/saksi-saksi apa yang 

diberikan dan diajukan oleh Muhammad untuk mendukung tuduhannya bahwa Kitab Suci 

Kristen dipalsukan? 

 

Muhammad tidak memiliki saksi bahwa malaikat Jibril berbicara kepadanya.  Muhammad tidak 

memiliki saksi bahwa kata-kata yang dia ucapkan lebih berotoritas dibandingkan dengan Kitab 

Suci Kristen.  Muhammad tidak memiliki dan tidak mampu mengajukan kesaksian yang lebih 

baik tentang fakta mengenai kematian Yesus di atas salib, begitu juga Anda.  

 

Sekalipun An-Nisa 4:157 mengklaim tentang sesuatu yang pasti, ayat itu adalah klaim sejarah 

yang jauh dari kepastian sejarah.  

 

004.157  

dan karena ucapan mereka : “Sesungguhnya kami telah membunuh Al Masih, ‘Isa putra 

Maryam, Rasul Allah”, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak (pula) 

menyalibnya, tetapi (yang mereka bunuh ialah) orang yang diserupakan dengan ‘Isa bagi 

mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang (pembunuhan) ‘Isa, 

benar-benar dalam keragu-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai 

keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka, mereka 

tidak (pula) yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah ‘Isa.- 

 

Dalam sudut pandang sejarah klaim ini tidak benar.  Klaim ini dibuat ratusan tahun setelah 

peristiwa itu dan tidak memiliki dukungan historis dari abad pertama; tidak ada seorangpun 

pengikut Yesus yang menulis atau bersaksi bahwa Yesus hanya kelihatan seperti mati di salib. 

Qur’an tidak menjelaskan siapa yang mati di salib, tidak menjelaskan apakah para murid Yesus 

ditipu, dan tidak menjelaskan mengapa Allah mengizinkan dunia ditipu (atau apakah Allah 

menipu dunia?) dalam soal ini selama ratusan tahun. Adalah orang-orang Islam yang 

menyangka-nyangka; orang-orang Islam yang tidak tahu secara pasti; orang-orang Islam yang 

amat meragukan apa yang betul-betul terjadi dalam penyaliban.  Semua orang Kristen (Katolik 

Roma, Ortodoks, dan Protestan) sepakat bahwa Yesus mati di salib.  Memang orang Kristen 

tidak selalu sepakat dalam segala hal.  Banyak terjadi perbedaan pendapat.  Namun satu hal yang 

disepakati oleh semua orang Kristen adalah mengenai kematian Yesus di kayu salib.  Bahkan 
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para sejarawan bukan Kristenpun mendukung kenyataan sejarah dari kematian Yesus di kayu 

salib.
3
   

 

Kekristenan adalah agama yang keyakinannya mengenai Allah, dosa, dan 

makna serta tujuan hidup, perbuatan baik, keadilan Allah, dan apa yang 

terjadi setelah kematian, semuanya berdasarkan peristiwa-peristiwa sejarah.  
 

Kekristenan adalah agama yang keyakinannya mengenai Allah, dosa, dan makna serta tujuan 

hidup, perbuatan baik, keadilan Allah, dan apa yang terjadi setelah kematian semuanya 

berdasarkan peristiwa-peristiwa sejarah.  Apa yang dipercaya oleh orang-orang Kristen 

mengenai hal-hal itu bukanlah berdasarkan khayalan atau spekulasi filosofis belaka. Sebaliknya, 

kepercayaan kami berdasarkan pada apa yang Allah kerjakan dalam dunia nyata.  

 

Iman Ibrani Kristen bukan lahir dari spekulasi filosofis yang muluk-muluk atau 

pengalaman mistis yang mencengangkan. Lahirnya adalah dari pengalaman historis 

Israel, lama dan baru, di mana Allah memperkenalkan diri-Nya.  Hal ini memberikan 

iman Kristen kandungan yang spesifik dan obyektivitas yang membedakannya dari 

agama-agama lainnya …. (George Ladd, “The Knowledge of God: The Saving Acts of 

God” dalam ed., Carl F. H. Henry, Basic Christian Doctrines [New York: Holt, Rinehart 

and Winston, 1962], 7-13). 

 

Kekristenan adalah peristiwa bersejarah, sama halnya dengan kekaisaran Romawi atau 

Kerajaan Prussia, atau Amerika Serikat. Dan sebagai peristiwa bersejarah, kekristenan 

harus diselidiki berdasarkan bukti sejarah (J. Gresham Machen, Christianity and 

Liberalism, 20). 

 

Inti dari kekristenan adalah peristiwa-peristiwa bersejarah mengenai matinya Yesus di salib, 

penguburan-Nya dan kebangkitan-Nya secara fisik.  Kalau  Anda menyanggah bukti sejarah 

tentang salah satu dari ketiga peristiwa itu maka Anda sudah membatalkan kekristenan.  Di sisi 

lain, kalau Anda menolak kekristenan Anda menolak sejarah.  Anda menolak apa yang Allah 

telah lakukan dalam dunia nyata melalui Yesus.  

 

Masalah terjadi ketika apa yang dipercaya orang tentang dunia justru tidak bertalian dengan 

dunia nyata.  Ada cerita mengenai seorang pasien sakit jiwa yang terus menerus mengatakan 

bahwa dia sudah mati.   Para dokter tidak berhasil meyakinkan dia bahwa dia masih hidup dan 

                                                
3
 Hal ini penting karena orang-orang Islam percaya pada konsep yang disebut Itmam al-

hujjah (istilah Arab untuk “bukti pamungkas/bukti yang tak dapat disangkal lagi”) 

Itmam al-hujah adalah keyakinan bahwa kebenaran agama telah diklarifikasikan 

secara sempurna oleh Rasul Allah.  Dalam kaitan dengan kematian Yesus di salib - 

Yesus, Alkitab dan sejarah sudah jelas.  Kalau Muhammad adalah Rasul Allah, maka 

jelas dia tidak membawa kejelasan atau "bukti pamungkas" dengan menyangkal 

peristiwa bersejarah kematian Yesus di salib. Tidak adanya kejelasan dari Muhammad 

dan bingungnya orang-orang Islam mengenai apa yang betul-betul terjadi saat 

penyaliban adalah bukti bahwa Muhammad bukanlah Rasul Allah. 

 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Itmam_al-hujjah
http://en.wikipedia.org/wiki/Itmam_al-hujjah
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belum mati. Berjam-jam lamanya mereka berusaha meyakinkan dia bahwa dia masih hidup dan 

akhirnya mereka memutuskan untuk membuktikan hal itu dengan menjelaskan kepadanya bahwa 

orang mati tidak akan mengeluarkan darah, bahwa hanya orang yang masih hidup yang berdarah.  

Setelah melihat otopsi, mendengarkan penjelasan cara kerja sistem peredaran darah dan 

membaca buku-buku kedokteran, sang pasien sakit jiwa akhirnya mengatakan, “Baik, hanya 

orang yang masih hidup yang mengucurkan darah." 

 

Begitu pasien itu mengakui kebenaran ini, salah satu dokter mengeluarkan peniti dan 

menusukkannya ke pembuluh darah pasien itu.  Para dokter berseru, “Kamu berdarah. Kamu 

berdarah! Jadi apa artinya?” 

 

Pasian sakit jiwa itu melihat tangannya yang mengeluarkan darah dan berseru. “TERNYATA 

ORANG MATI BISA JUGA BERDARAH!” 

 

Dalam pikiran pasien sakit jiwa itu: dia sudah MATI.  Namun apa yang ada dalam pikirannya 

tidak sesuai dengan kenyataan.
4
  

 

Islam memiliki masalah yang serupa. Klaimnya bahwa Yesus tidak mati di salib tidaklah 

berdasarkan kenyataan.  Klaim itu tidak berdasarkan sejarah.  

Secara jujur mencermati fakta-fakta yang ada akan menghasilkan kesimpulan bahwa Alkitab 

Kristen lebih baik dari Qur'an karena bukti-bukti yang lebih baik yang membuktikan kematian 

Yesus di salib.  

 

Saya mengajak Anda untuk menerima kekristenan sebagai kebenaran dan satu-satunya jalan 

keselamatan.  Yesus berkata, “Karena itu tadi Aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati 

dalam dosamu; sebab jikalau kamu tidak percaya, bahwa Akulah Dia, kamu akan mati dalam 

dosamu" (Yohanes 8:24). Percayalah kepada Yesus, terima baptisan untuk pengampunan dosa 

dan Anda bisa yakin bahwa Anda akan mewarisi hidup yang kekal.  Kepastian ini berdasarkan 

pada apa yang telah dikerjakan Allah dalam dunia nyata dalam kaitannya dengna kematian 

Yesus di salib, penguburan-Nya dan naik-Nya ke surga.  

 

                                                
4
 Kisah ini diambil dari John Warwick Montgomery, “Death of the ‘Death of God,’” 

dalam Suicide of Christian Theology, 122.  Yang dikatakan oleh Dr. Montgomerry 

adalah “jika Anda mempertahankan anggapan yang tidak sehat dengan gigih, fakta 

sama sekali tidak ada artinya bagi Anda.” 
 



Apakah Al-Quran Adalah Firman Allah? 
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SEJARAH, DOKTRIN DAN 

AGNOSTIKISME MUSLIM  
 

 

LATAR BELAKANG 
 

angat penting untuk disebutkan berulangkali bahwa peristiwa sejarah tentang kematian, 

penguburan dan kebangkitan Yesus adalah perkara yang teramat sangat penting yang harus 

dipegang teguh oleh umat Allah (1 Korintus 5:1-4).
5
  Tanpa peristiwa-peristiwa sejarah itu 

maka iman kita akan sia-sia (1 Korintus 15:14-15). Samuel Zwemer, yang disebut sebagai 

Rasul kepada orang Islam, menuliskan pentingnya salib bagi Kekristenan,  

 

Kalau kayu salib itu memiliki arti bagi pemikiran seseorang, maka salib itu menjadi 

segala-galanya—kenyataan yang paling besar dan rahasia yang paling dalam.  Dia akan 

memahami bahwa sebenarnya segala kekayaan dan kemuliaan Injil berpusat di sana.  

Kayu salib adalah poros dan sekaligus pusat dari pemikiran Perjanjian Baru.  Salib adalah 

tanda yang sangat khas dari iman Kristen, lambang dari Kekristenan dan inti 

keberadaannya.  Semakin orang yang tidak percaya berusaha menyangkal karakternya 

yang sangat penting itu, semakin orang-orang percaya akan mendapati di dalamnya kunci 

mengenai rahasia tentang dosa dan penderitaan.  Kami mendapati kembali penekanan 

kerasulan terhadap Salib ketika kita berbicara tentang Injil dengan orang-orang Muslim.  

                                                
5
 Pengajaran Paulus di dalam 1 Korintus 15 melanjutkan pengajarannya sebelumnya 

mengenai ingatan Gereja tentang kematian Yesus di dalam Perjamuan Tuhan.  

 
23

Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, 

yaitu bahwa Tuhan Yesus, pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, 
24

dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya; Ia memecah-mecahkannya dan 

berkata: "Inilah tubuh-Ku, yang diserahkan bagi kamu; perbuatlah ini menjadi 

peringatan akan Aku!"  
25

Demikian juga Ia mengambil cawan, sesudah makan, lalu berkata: "Cawan 

ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Ku; perbuatlah ini, 

setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan Aku!"  
26

Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu 

memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. (1 Korintus 11:23–26)  

 

Ketaatan Gereja untuk mengadakan Perjamuan Tuhan adalah kesaksian yang sangat 

penting terhadap kematian Yesus dan ketaatan kepada pengajaran Yesus.  Kalau 

Yesus tidak mati di kayu salib, lalu bagaimana orang-orang Muslim bisa 

menjelaskan berlangsungnya praktek ini yang bisa dirujuk kepada masa-masa awal 

Kekristenan? (Lihat William Henry Temple Gairdner, The Eucharist as 

Historical Evidence, The Nile Mission Press, Cairo, Egypt) 
 

S 

http://en.wikipedia.org/wiki/Samuel_Marinus_Zwemer
http://en.wikipedia.org/wiki/William_Henry_Temple_Gairdner
http://www.muhammadanism.org/Gairdner/Eucharist/eucharist_as_historical_evidence.pdf
http://www.muhammadanism.org/Gairdner/Eucharist/eucharist_as_historical_evidence.pdf
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Kita melihat bahwa meskipun banyak yang tersandung karena Injil, kekuatan daya 

tariknya tetap tidak tertahankan. (Samuel Zwemer, The Glory of the Cross, (London: 

Marshall, Organ & Scott, 1928), 5). 

 

Namun sebaliknya, orang-orang Muslim yang justru sudah melupakan, mereka tidak mengingat, 

dan mereka tidak percaya kepada kebenaran inti dari apa yang sudah dilakukan oleh Allah di 

dalam sejarah (bandingan. 1 Korintus 11:23-25; 15:1-4).
6
 

 

Keyakinan (doktrin) Kristen adalah berkaitan dengan apa yang sudah dilakukan oleh Allah di 

dalam dunia nyata—sejarah darah dan daging.  Kabar Baik itu adalah mengenai pekerjaan Allah 

dan bukan pekerjaan, filsafat, imajinasi, atau spekulasi manusia saja.  

 

Hubungan antara Doktrin dan Sejarah  
 

Dalam usaha saya untuk belajar saya mendapati bahwa J. Gresham Machen menuliskan 

dengan sangat jelas mengenai hubungan antara sejarah dan 

doktrin,  

 

“Orang yang mempelajari Perjanjian Baru pertama-tama 

juga akan menjadi seorang sejarawan.  Pusat dan inti dari 

keseluruhan Alkitab adalah sejarah.  Semua yang lain 

yang ada di dalam Alkitab berada dalam kerangka sejarah 

dan membawa kepada klimaks sejarah.  Alkitab pertama-

tama sekali adalah catatan dari peristiwa-peristiwa. 

“Alkitab berisi catatan mengenai sesuatu yang sudah 

terjadi, sesuatu yang memberikan wajah baru di dalam 

kehidupan.  Apakah sesuatu itu, itulah yang dikatakan oleh 

Matius, Markus, Lukas dan Yohanes.  Sesuatu itu adalah 

kehidupan dan kematian serta kebangkitan Yesus Kristus.  

Otoritas Alkitab harus diuji berdasarkan titik pusat ini.  

Apakah Alkitab benar mengenai Yesus?... Kalau salah, 

maka otoritasnya sirna.  Pertanyaan ini harus dihadapi.  

Apa yang harus kita pikirkan mengenai Yesus dari 

Nazaret? (J. Gresham Machen, History and Faith, 

Princeton, NJ : The Princeton Theological Review, 13.3 [July 1915], 337-351). 

 

“…kalau agama dilepaskan dari sejarah maka tidak ada yang namanya Injil.  Karena 

“Injil” berarti “Kabar Baik,” berita, informasi mengenai sesuatu yang sudah terjadi.  

Bahkan istilah Injil yang terlepas dari sejarah saja merupakan istilah yang sangat 

                                                
6
 “Al Qur’an, memang, adalah sebuah kitab mengenai kenangan dan ingatan, yang 

sering dikatakan sebagai pertama-tama dan terutama sekali adalah sebagai dhikr, 

atau tadhkira, sebuah peringatan” (see Quran 74:54; 81:27) (Angelika Neuwirth, 

“Qur’an, Crisis and Memory” in Neuwirth, A./Pflitsch, A. (eds): Crisis and 

Memory, [Beiruter Texte und Studien, 2001], 115).   
 

J. Gresham Machen (1881-1937) 

http://www.muhammadanism.org/Zwemer/glory_cross.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Gresham_Machen
http://dbmz6k5r32451.cloudfront.net/wp-content/uploads/Machen-History-and-Faith.pdf
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kontradiktif. (J. Gresham Machen, Christianity and Liberalism, [New York: Macmillan, 

1924], 121). 

 

“Jelas harus diakui, kemudian, bahwa Kekristenan memang bergantung kepada sesuatu 

yang sudah terjadi; agama kita harus kita tinggalkan sama sekali kecuali kalau memang 

ada suatu titik di dalam sejarah dimana Yesus memang mati sebagai pengganti bagi dosa-

dosa manusia.  Kekristenan jelas sekali sangat bergantung kepada sejarah” (Idem.). 

 

Ada beberapa kutipan yang lain dari orang-orang Kristen yang menegaskan bahwa Kabar Baik di 

dalam Injil itu berkaitan dengan pekerjaan Allah di dalam sejarah, 

 

“Iman Kristen adalah ... sebuah iman sejarah.... ia terikat dengan kejadian-kejadian 

tertentu di masa lalu, dan kalau kejadian-kejadian itu bisa dibuktikan tidak pernah 

terjadi...maka kemudian . .. iman Kristen . . . akan terbukti hanya dibangun di atas pasir” 

(Alan Richardson, Christian Apologetics (London: SCM, 1947), 91, cited in Ronald H. 

Nash, Christian Faith and Historical Understanding, [Dallas: Word Publishing/Probe 

Books, 1984], 12). 

 

“Injil adalah mengenai fakta sejarah.  Kalau hal itu tidak bisa diteliti dan diuji, maka 

pemberitaannya akan kehilangan integritas dan keyakinan (Clark Pinnock, “Toward A 

Rational Apologetic Based Upon History,” Bulletin of the Evangelical Theological 

Society 11 [Summer 1968], 147-48).  

 

“Iman Alkitabiah di dasarkan kepada sejarah” (I.H. Marshall, Luke: Historian and 

Theologian, [Milton Keynes, UK: Paternoster, 1970], 37) 

 

“Iman bergantung kepada fakta-fakta sejarah” (ibid., p. 46). 

 

 “Suka atau tidak suka,  berdiri tegak atau jatuhnya Kekristenan memang berkaitan 

dengan fakta-fakta sejarah—bukan hanya sekedar pengakuan sejarah, tetapi fakta-fakta 

sejarah.  Di antara fakta-fakta itu yang paling penting bagi iman Kristen adalah tentang 

kebangkitan Yesus dari kematian.  Iman Kristen bukan hanya sekedar iman kepada 

iman—baik iman kita sendiri maupun iman orang lain—namun, suatu keyakinan tentang 

pentingnya beberapa peristiwa sejarah tertentu.  Paulus dengan tepat mengatakan bahwa 

kalau Kristus tidak dibangkitkan, orang-orang Kristen akan menjadi orang-orang yang 

paling memprihatinkan di antara semua umat manusia.  Mereka menjadi orang-orang 

yang percaya kepada sebuah kebohongan kalau Kristus tidak bangkit.  Kalau Kristus 

tidak bangkit, hal itu juga mengubah pandangan kita tentang Allah.  

… 

“Pandangan apapun yang di dalamnya mencabut pengakuan tentang Yesus dan 

kebangkitan-Nya dari wilayah kenyataan sejarah dan kemudian menempatkannya hanya 

sekedar  di dalam wilayah keyakinan pribadi atau subyektif semata yang tidak mungkin 

bisa diteliti oleh manusia merupakan tindakan yang sama sekali tidak menguntungkan 

dan bahkan tidak adil terhadap Yesus dan kebangkitan-Nya.  Merupakan sebuah 

pandangan yang tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa iman Kristen hanya akan 

terpengaruh sedikit saja kalau Yesus tidak sungguh-sungguh bangkit dari kematian dalam 
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rentang tempat dan waktu.  Ini adalah pangdangan dari orang-orang yang mau 

mempertahankan iman mereka dengan mengorbanan kenyataan atau fakta-fakta sejarah.  

Seseorang yang membuang fondasi sejarah dari iman Kristen juga sudah membuang 

kesinambungan yang nyata antara imannya sendiri dengan  iman yang dimiliki oleh 

Petrus, Paulus, Yakobus, Yohanes, Maria Magdalena, atau Priskila.  Apapun yang 

dikatakan orang mengenai pandangan yang demikian itu, iman yang demikian itu 

bukanlah iman sejarah yang dihidupi dan dipertahankan sampai mati oleh orang-orang 

Kristen mula-mula.  Mereka memiliki ketertarikan ke dalam kenyataan sejarah, 

khususnya kenyataan sejarah mengenai Yesus dan kebangkitan-Nya, karena mereka 

percaya bahwa iman mereka, dalam segala aspeknya, didasarkan kepada kenyataan itu.” 

(Ben Witherington, New Testament History: A Narrative Account, [Grand Rapids: Baker 

Academic, 2001], 166,167) 

Sebagaimana yang dijelaskan tadi, berita/sejarah sangatlah penting karena peristiwa-peristiwa 

yang terjadi di dalam sejarah bukan hanya untuk mereka yang terlibat tetapi untuk semua orang.  

Inilah alasannya sehingga sejarah dipelajari di universitas-universitas dan mengapa surat kabar 

dan berita sangatlah populer. 

 

Masalah yang sangat fundamental dengan Islam adalah karena ia bergantung kepada sejarah, 

tetapi ia juga menyangkali sejarah.  Islam menyangkal apa yang dialami dan dicatat orang-orang 

lain di dalam sejarah, dan ia menegaskan apa yang tidak pernah dialami oleh Muhammad.  

 

Lebih lanjut lagi, Al-Quran diyakini sebagai firman Allah.  Tetapi penerimaan Islam terhadap 

Al-Quran sangat bergantung kepada penyampaian seseorang (Muhammad).  Juga, apa yang 

disampaikan Muhammad itu dikumpulkan menjadi suatu buku (mushaf) oleh beberapa orang 

setelah ia sendiri mati.  Kalau peristiwa-peristiwa itu tidak terjadi di dalam sejarah, maka Islam 

tidak akan ada.  Ini menjelaskan bahwa Islam sangat bergantung kepada sejarah.  

 

Bagian-Bagian di dalam Al-Quran yang Berbicara Mengenai Kematian dan 

Kebangkitan Yesus  
 

Kebergantungan Islam akan sejarah juga merupakan titik lemahnya karena ia menyangkali 

sejarah tentang kematian Yesus di kayu salib.  Kematian Yesus adalah peristiwa sejarah.  Hal itu 

juga sudah diajarkan oleh Yesus.  Kematian Yesus juga disaksikan oleh banyak orang.  Peristiwa 

itu ditegaskan kejadiannya oleh orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi, dan juga orang-orang 

Romawi.  

 

Qs 4:157 adalah satu-satunya ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan mengenai penyaliban 

Yesus,
7
 dan ada beberapa ayat lain yang berbicara mengenai kematian dan/atau kenaikan Yesus.  

Jika semua bagian-bagian itu dikumpulkan maka akan dibutuhkan banyak sekali penafsiran dan 

penyesuaian dengan keyakinan bahwa Yesus tidak mati di kayu salib (Saya sudah memberikan 

tanda kepada beberapa kata kunci dalam bahasa Arab yang menunjuk kepada penyaliban dan 

                                                
7
 Sangat luar biasa melihat betapa pentingnya penyaliban dan kematian Yesus di kayu 

salib bagi Kekristenan.  
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mus'haf
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kematian Yesus.  Klik pada kata itu untuk mendapatkan link melihat tata bahasa dan analisa 

linguistik kata-kata  itu yang diambil dari Quranic Arabic Corpus), 

 

Qs 3:55 
55

 (Ingatlah), ketika Allah berfirman: "Hai Isa, sesungguhnya Aku akan menyampaikan 

kamu kepada akhir ajalmu [mutawaffīka] dan mengangkat kamu kepada-Ku serta 

membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang 

mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya 

kepada Akulah kembalimu, lalu Aku memutuskan diantaramu tentang hal-hal yang selalu 

kamu berselisih padanya. 

 

Qs 4:157-159 
157

dan karena ucapan mereka : "Sesungguhnya kami telah membunuh Al Masih, 'Isa putra 

Maryam, Rasul Allah", padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak (pula) 

menyalibnya, tetapi (yang mereka bunuh ialah) orang yang diserupakan [walākin 
shubbiha lahum] dengan 'Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang 

berselisih paham tentang (pembunuhan) 'Isa, benar-benar dalam keragu-raguan tentang 

yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, 

kecuali mengikuti persangkaan belaka, mereka tidak (pula) yakin bahwa yang mereka 

bunuh itu adalah 'Isa  
158

Tetapi (yang sebenarnya), Allah telah [rafaʿahu] mengangkat 'Isa kepada-Nya. Dan 

adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.  
159

Tidak ada seorangpun dari Ahli Kitab, kecuali akan beriman kepadanya ('Isa) sebelum 

kematiannya [mawtihi].  Dan di hari kiamat nanti 'Isa itu akan menjadi saksi terhadap 

mereka. 

 

Kalau dilihat dari terjemahan kata Arab untuk tawaffaytanī, Qs 5:117 mengatakan bahwa Yesus 

berbicara kepada Allah mengenai kenaikan atau kematian-Nya.  Terjemahan dari The Sahih 

International adalah, 

 
117

 Aku tidak mengatakan kepada mereka kecuali yang Engkau perintahkan kepadaku—

untuk menyembah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu.  Dan aku adalah saksi atas mereka 

selama aku berada bersama mereka; tetapi ketika Engkau mengangkat aku 

[tawaffaytanī], Engkaulah Pengawas atas mereka, dan Engkaulah, di atas semuanya, 

Menjadi Saksi. (Sahih International) 

 

Shakir menerjemahkan, 

 
117

 Aku sama sekali tidak mengatakan kepada mereka kecuali apa yang Engkau 

berikan kepadaku: Untuk melayani Allah, Tuhanmu dan Tuhanku, dan aku adalah 

saksi atas mereka selama aku di antara mereka, tetapi ketika Engkau membuat aku 

http://corpus.quran.com/wordbyword.jsp
http://corpus.quran.com/wordbyword.jsp?chapter=3&verse=55
http://corpus.quran.com/wordbyword.jsp?chapter=4&verse=157
http://corpus.quran.com/wordbyword.jsp?chapter=4&verse=157
http://corpus.quran.com/wordmorphology.jsp?location=(4:158:2)
http://corpus.quran.com/wordmorphology.jsp?location=(4:159:9)
http://corpus.quran.com/wordbyword.jsp?chapter=5&verse=117
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mati [tawaffaytanī],8 Engkau adalah pengawas atas mereka, dan Engkau adalah 

saksi atas segala sesuatu. 

 

Qs 19:33 dan konteks luasnya membuat referensi mengenai kematian Yesus dan kebangkitan-

Nya,  

 

Qs 19:30-37 
30

 Berkata Isa: "Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Al Kitab (Injil) dan 

Dia menjadikan aku seorang nabi. 
31

dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia 

memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup  

                                                
8
 Kaum Muslim Ahmadiyah menafsirkan tawaffaytanī sebagai menunjuk kepada 

kematian ya (bukan kenaikan-Nya) yang mereka percayai tidak terjadi di kayu salib 

tetapi pada saat Yesus berusia 120 tahun.  Mereka juga menafsirkan tradisi (hadits) 

dengan cara yang sama, 

 

Kisah Ibn 'Abbas:  

Nabi berdiri di depan kami dan bersabda (mengatakan) “Kamu akan 

dikumpulkan dalam keadaan telanjang kaki, telanjang, dan tidak bersunat 

(sebagaimana Allah berfirman) “Sebagaimana Kami telah memulai 

penciptaan pertama begitulah Kami akan mengulanginya.”  (Qs 21:104).  

Dan manusia yang pertama yang akan didandani pada Hari Kebangkitan 

adalah (Nabi) Ibrahim Al-Khalil.  Kemudian akan dibawalah beberapa 

orang dari pengikutku ke sebelah kiri (yaitu, ke dalam Api), dan aku akan 

berseru, “Ya Tuhan!  Para sahabatku.” Dan kemudian Allah akan berfirman, 

“Engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau meninggalkan 

mereka.  Aku kemudian akan mengatakan sebagai hamba yang setia, ys 

mengatakan, “aku menjadi saksi terhadap mereka, selama aku berada di 

antara mereka. Maka setelah Engkau wafatkan aku (tawaffaytanī), 
Engkau-lah yang mengawasi mereka. Dan Engkau adalah Maha 

Menyaksikan atas segala sesuatu . . . Maha Bijaksana” (Qs 5.117-118).  

Sang narrator menambahkan, Kemudian akan dikatakan kepada mereka 

(yaitu, yang meninggalkan Islam) untuk terus membalikkan tungkau mereka 

(meninggalkan Islam) . (Bukhari, Volume 8, Book 76, Number 533). (Lihat 

Maulana Hafiz Sher Mohammad, “The Death of Yesus According to 

Islamic Sources: Evidence of the Hadith”). 

 

 Hadits adalah bagian dari perkataan, tindakan dan persetujuan dari Muhammad 

(sunnah).  Semuanya itu adalah sumber wahyu bagi orang-orang Muslim dalam 

tingkatan kedua setelah Al-Quran (Qs 33:21; 2:151).  Sebuah pepatah Muslim 

memberikan penekanan mengenai pentingnya tradisi itu, “Memahami Islam adalah 

Sunnah, dan Sunnah adalah Islam” –artinya, salah satunya tidak bisa ada tanpa 

yang lainnya.. 
 

http://corpus.quran.com/wordbyword.jsp?chapter=5&verse=117
http://www.muslim.org/islam/deathj-h.htm
http://www.muslim.org/islam/deathj-h.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Hadith
http://quran.com/33
http://quran.com/2
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32
Dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi 

celaka.  
33

Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, pada hari aku dilahirkan, pada hari aku 

meninggal  [amūtu] dan pada hari aku dibangkitkan hidup [ub'ʿathu] kembali." 
34

Itulah Isa putera Maryam, yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka 

berbantah-bantahan tentang kebenarannya. 
35

Tidak layak bagi Allah mempunyai anak, Maha Suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan 

sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya: "Jadilah", maka jadilah ia. 
36

[Isa mengatakan], " Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahIah 

Dia oleh kamu sekalian. Ini adalah jalan yang lurus." 
37

 Maka berselisihlah golongan-golongan (yang ada) di antara mereka (mengenai Isa). Maka 

kecelakaanlah bagi orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang besar. 

 

Joseph Cumming, setelah menyelidiki perkataan para penafsir Muslim mengenai bagian-bagian 

di atas, meberikan daftar berisi sepuluh penjelasan mengenai pengajaran Al-Quran tentang 

penyaliban,  

 

1) Teori penggantian (Allah membuat seorang yang lain menjadi serupa dengan 

Yesus, dan pengganti ini yang kemudian disalibkan menggantikan Yesus, 

sementara Allah langsung mengangkat Yesus ke surga.) 

2) Teori tidur/pingsan (Yesus tidak mati di kayu salib dan kemudian bangun di dalam 

kubur.  Ini adalah pandangan kaum Muslim Ahmadiyah). 

3) Kalau menerjemahkan kata mutawaffīka di dalam Qs 3:55 berarti “mengambil”
9
 

Qs 3:55 kemudian ditafsirkan sebagai penjelasan yang mengatakan bahwa Yesus 

tidak mati tetapi diambil, “Aku mengambilmu dalam keadaan hidup tanpa harus 

mati di kayu salib.”  

                                                
9
 Di bagian lain di dalam Al-Quran maka tiga akar suku kata itu wāw fā yā  

diterjemahan kematian, wafat” dan bukannya “diangkat.”  Kadangkala dibuat 

argumentasi bahwa kalau memang maksudnya adalah “diangkat” maka adakata lain 

dalam bahasa Arab yang akan dipakai.  
 

http://corpus.quran.com/wordbyword.jsp?chapter=19&verse=33
http://corpus.quran.com/wordbyword.jsp?chapter=19&verse=33
http://corpus.quran.com/wordbyword.jsp?chapter=3&verse=55
http://corpus.quran.com/qurandictionary.jsp?q=wfy#(3:55:6)
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4) Transposisi kronologis—pernyataan-pernyataan tentang kematian Yesus di dalam 

Al-Quran menunjuk kepada kembalinya Yesus ke dunia di masa depan dimana Ia 

kemudian akan mati.
10

 

5) Allah “mengakhiri masa hidup Yesus di dunia ini.” 

6) Allah “mengangkat Yesus sepenuhnya, dalam tubuh dan jiwanya,” 

7) Agnostikisme mengenai kapan dan bagaimana terjadinya kematian dan 

kebangkitannya. 

8) Penglihatan Sufi yang mengatakan bahwa Yesus mati terhadap kehendak dan 

keinginan dagingnya  

9) “Seperti kaum sahid, Yesus sungguh-sungguh mati, tetapi sekarang Ia hidup 

bersama dengan Allah” (Ini adalah pandangan Shi‘a Isma’ili Muslims).
11

   

10) Kematian dan kebangkitan yang nyata dan sungguh-sungguh terjadi yang 

berkaitan dengan pandangan Kristen.
12

 

                                                
10

 Kepercayaan orang-orang Muslim mengenai kematian Yesus di masa yang akan 

datang didukung oleh hadits berikut ini, 

 

Kisah AbuHurayrah:  

Sang Nabi (s.a.w) mengatakan, Tidak ada nabi di antara aku dan dia, yaitu, 

Isa (a,s).  Ia akan turun (ke dunia).  Ketika kamu melihatnya, kenalilah dia, 

seorang dengan perawakan sedang, rambut kemerahan, memakai dua jubah 

tipis berwarna kuning, parasnya nampak seolah-olah embun akan mengalir 

di kepalanya meski ia tidak akan menjadi basah.  Ia akan memerangi 

manusia untuk membela Islam. Ia akan mematahkan salib, membunuh babi, 

dan menghapus jizya.  Allah akan melenyapkan semua agama selain agama 

Islam.  Ia akan membunuh Dajjal dan akan hidup di dunia selama empat 

puluh tahun dan kemudian ia akan mati.  Orang-orang Muslim akan 

menyembahyanginya. (Sunan Abu Dawud Book 37, Number 4310) 
 

11
 Islam Syiah berjumlah 9,5% dari semua Muslim tradisional di dunia ini.  Ada tiga 

cabang di dalam Islam Syiah yaitu :Dua belas Imam (8%), Zaidi (kurang dari 1%) 

dan Ismaili (kurang dari 0.5%).  Lihat Khalil Andani, “They Killed Him Not: 

The Crucifixion in Shi‘a Isma‘ili Islam”. 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ismailism
http://www.usc.edu/org/cmje/religious-texts/hadith/abudawud/037-sat.php
http://dbmz6k5r32451.cloudfront.net/wp-content/uploads/%E2%80%9CThey-Killed-Him-Not%E2%80%9D-The-Crucifixion-in-Shi%E2%80%98a-Isma%E2%80%98ili-Islam.pdf
http://dbmz6k5r32451.cloudfront.net/wp-content/uploads/%E2%80%9CThey-Killed-Him-Not%E2%80%9D-The-Crucifixion-in-Shi%E2%80%98a-Isma%E2%80%98ili-Islam.pdf
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Saya tidak bisa berbahasa Arab, dan saya tidak mau berpura-pura memberikan penjelasan yang 

bersifat filologis, semantik atau aturan tata bahasa berkenaan dengan tafsiran Al-Quran.  Saya 

mempersilahkan para ahli yang melakukannya.  Namun, dalam pemahaman saya, meskipun ada 

kemungkinan untuk mengatakan kalau Al-Quran menyatakan bahwa Yesus sungguh-sungguh 

mati di kayu salib dan bangkit dari kematian (#10), para penafsir Muslim tidak akan percaya 

bahwa penafsiran itu merupakan penafsiran yang paling memungkinkan.  

 

Sebagian besar penafsir Muslim dan orang-orang Muslim sudah meyakini bahwa Al-Quran 

mengatakan Yesus tidak mati di kayu salib.  Bahkan, penafsiran tradisional ini begitu kuat 

sampai-sampai di samping tempat yang diyakini sebagai kuburan Muhammad di Medinah ada 

sebuah kuburan kosong yang dipersiapkan bagi kedatangan Yesus kembali dan kematian-Nya di 

masa yang akan datang (lihat di bawah, “Apakah orang-orang Muslim percaya kepada 

Yesus”). 

 

Diakui bahwa ‘pengajaran Al-Quran mengenai kematian Yesus tidak sepenuhnya jelas,”
13

 dan 

ketika orang-orang Muslim diminta untuk menjelaskan apa yang terjadi di kayu salib, mereka 

sering mengeluarkan pandangan agnostik mereka (#7) dan kemudian mengatakan, “Hanya Allah 

yang tahu dengan pasti.”  

 

Agnostikisme terhadap peristiwa sejarah kematian, kebangkitan dan kenaikan (karya Yesus) 

adalah ketidakpercayaan.  Menolak keilahian dan keberadaan Yesus sebagai Anak (pribadi 

Yesus) adalah tindakan yang justru lebih jauh dari sekedar agnistikisme.  

 

 

                                                                                                                                                       
12

 Diadaptasi dari Joseph Cumming, “Did Yesus Die on the Cross? The History 

of Reflection on the End of His Earthly Life in Sunni Tafsir Literature” 

(Yale University, 2001).   

 

Tujuan penelitian Cumming adalah untuk menetapkan adanya dasar kesamaan-

kesamaan antara Kristen dengan Muslim.  Namun, perlu dipahami bahwa dasar 

kesamaan-kesamaan yang hanya didasarkan kepada perkiraan kemungkinan dan 

bukannya kepada interpretasi Al-Quran yang jelas bukanlah dasar yang kuat.  Dasar 

kesamaan yang kuat adalah tentang keyakinan akan kenyataan sejarah mengenai 

kematian Yesus di kayu salib dan kebangkitan-Nya dari kematian pada hari pertama 

minggu itu.  Yang dikatakan oleh Paulus sebagai yang paling utama  untuk 

keselamatan di dalam 1 Korintus 15:1-3 bukanlah yang paling utama dalam 

pandangan Al-Quran atau Islam.  Sebagai akibatnya, tak terhitung banyaknya orang-

orang Muslim yang sudah disesatkan dan menyepelekan peristiwa dan pentingnya 

kematian Yesus di kayu salib dan kebangkitan-Nya dari kematian pada hari pertama 

minggu itu..   
 

13
 Neal Robinson, “Yesus.”  Encyclopaedia of the Qurʾān. General Editor: Jane 

Dammen McAuliffe, (Leiden and Boston: Brill, 2005), versi CD-ROM. 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Classical_Arabic
http://www.yale.edu/faith/downloads/rp/Did%20Jesus%20Die%20on%20the%20Cross-English.pdf
http://www.yale.edu/faith/downloads/rp/Did%20Jesus%20Die%20on%20the%20Cross-English.pdf


Sejarah, Doktrin Dan Agnostikisme Muslim 

 

 

               Inbox 

               Reply 

 

           
                                   

                                   Subject: Apakah Pentingnya Penyaliban itu? 

      To:  Aaron Goerner 

 

 

 Sangat disayangkan bahwa anda menganggap penyaliban sebagai 

inti dan hakekat dari Kekristenan.  Sangat simplistis dan naif untuk 

mengecilkan berita Kristus hanya sampai kepada penyaliban.  Anda 

bisa menjadi orang Kristen yang baik, tanpa percaya kepada 
penyaliban.  Bagi kebanyakan orang Kristen yang saya temui, 

penyaliban tidak berarti apa-apa, dan kebanyakan mereka sudah 

menjadi sekuler dan tidak terlalu rohani. 
 

 

 
 
 

            Re:  Apakah Pentingnya Penyaliban Itu? (Respons Kristen saya) 
 

    From:  Aaron Goerner 
    To:   

 

 

Salam, 

 

Kalau saya harus membuat daftar tentang hal-hal di dalam Kekristenan yang tidak 

ditemukan di dalam Al-Quran, maka urutan teratas dalam daftar saya adalah demikian: 

 

(1) Penyaliban Yesus di kayu salib. 

(2) kematian Yesus di kayu salib dan penguburan terhadap tubuh-Nya. 

(3) Kebangkitan Yesus. 

 

Kebanyakan pertanyaan yang diajukan merupakan sanggahan berasal dari tiga hal itu.  

Satu hal dimana saya sangat setuju dengan Ahmed Deedat adalah perkataannya yang 

menyebutkan, “Ringkasnya demikian.  Tanpa Penyaliban – Tidak ada Kekristenan!” 

 

 

Hormat saya, 

Aaron 
 

EMAIL dari orang-orang Muslim: 



Apakah Al-Quran Adalah Firman Allah? 
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YESUS ADALAH ALLAH  
 

AL-QUR’AN MENOLAK APA YANG DIAJARKAN ALKITAB : 

Yohanes 1:1-5  

 Pada mulanya adalah Firman; Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah 

Allah. 

Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. 

Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari 

segala yang telah dijadikan. 

Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. 

Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. 

 

 

LATAR BELAKANG 
 

 ilar pertama dari Islam, syahadat, menegaskan, “Tidak ada tuhan selain Allah dan 

Muhammad adalah utusan Allah.”  

 

Mengucapkan pernyataan itu dalam bahasa Arab merupakan suatu 

tuntutan bagi semua orang Muslim untuk menandakan penerimaan 

mereka akan Islam dan karena itu harus diucapkan paling tidak satu kali, 

dengan penuh kesungguhan, di masa hidupnya.  Syahadat itu juga 

memainkan peranan yang sangat penting dalam struktur doa harian 

(shalat) dan juga dalam semua peristiwa lain di dalam kehidupan 

sehingga kata itu memang diucapkan berulangkali di dalam kehidupan 

seorang Muslim.  Di dalam Al-Quran sendiri pernyataan itu tidak 

diketemukan sebagai sebuah rumusan yang jelas dan juga tidak 

diketahui indikasi dari tindakan ritual yang kemudian dilakukan oleh 

orang-orang Islam . . . Namun, isi dari pernyataan itu dan frasologi dari 

kedua elemen di dalamnya . . . memang ada di dalam Al-Quran … 

(Andrew Rippin, “Witness to Faith.” Encyclopaedia of the Qurʾān. 

General Editor: Jane Dammen McAuliffe, [Leiden and Boston: Brill, 

2005], CD-ROM version). 

 

Orang-orang Muslim dan orang-orang Kristen berusaha untuk menyembah Allah dengan benar.  

Saya selalu berusaha meyakinkan sahabat-sahabat Muslim saya bahwa orang Kristen adalah 

monotheis dan percaya bahwa “tidak ada Allah lain dari pada Allah yang esa” (1 Korintus 8:4).  

 

Orang-orang Kristen selalu meyakini bahwa memahami apa yang Yesus ajarkan, memahami apa 

yang Yesus lakukan, mengenal Yesus sendiri akan menolong kita untuk mengenal dan 

menyembah Allah yang esa itu dengan cara yang benar.  

 

P 



Yesus Adalah Allah 

 

Yesus mengajarkan bahwa Ia datang untuk menggenapi hukum Taurat.  “Janganlah kamu 

menyangka, bahwa Aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku 

datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya.”  Rasul Paulus juga 

menuliskan hal yang serupa, “Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga 

kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya.”  Yesus menggenapi hukum Taurat adalah 

“kegenapan” hukum Taurat yang berarti bahwa Yesus memberikan kepenuhan dari pernyataan 

hukum Taurat, termasuk perintah terbesar di dalam Hukum Musa, 

 

Ulangan 6:4-5 
4
 Dengarlah, hai orang Israel: TUHAN (Yahweh) itu Allah kita, TUHAN itu esa! 

 5
 Kasihilah TUHAN (Yahweh), Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap 

jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. 

 

Yesus menegaskan isi Ulangan 6:4-5 ketika Ia ditanya tentang apakah perintah yang paling besar 

dan paling penting,  

 

Markus 12:28-30  
29

 “Hukum yang terutama ialah: Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu 

esa. 
 30

 Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan 

dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu.’  

 

Semua percaya kepada isi Ulangan 6:4, tetapi Yesus membawa perintah ini ke dalam kepenuhan 

pernyataan dan pemahaman sebenarnya dengan mengajarkan bahwa Dia adalah Yahweh. 

 

Yohanes 8:56-58 
56

 Abraham bapamu bersukacita bahwa ia 

akan melihat hari-Ku dan ia telah 

melihatnya dan ia bersukacita." 
57

 “Maka kata orang-orang Yahudi itu 

kepada-Nya: "Umur-Mu belum sampai 

lima puluh tahun dan Engkau telah melihat 

Abraham?" 
58

 “Kata Yesus kepada mereka: "Aku 

berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum 

Abraham jadi, Aku telah ada.” 
59

 Lalu mereka mengambil batu untuk 

melempari Dia; tetapi Yesus menghilang 

dan meninggalkan Bait Allah. 

Keluaran 3:13-14  
13

 Lalu Musa berkata kepada Allah: "Tetapi 

apabila aku mendapatkan orang Israel dan 

berkata kepada mereka: Allah nenek 

moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan 

mereka bertanya kepadaku: bagaimana tentang 

nama-Nya? -- apakah yang harus kujawab 

kepada mereka?" 
14

 Firman Allah kepada Musa: "AKU 

ADALAH AKU." Lagi firman-Nya: 

"Beginilah kaukatakan kepada orang Israel itu: 

AKULAH AKU telah mengutus aku 

kepadamu.’” 

 

Orang-orang Yahudi dengan tepat memahami bahwa Yesus membuat pengakuan Ilahi.  Namun, 

mereka salah karena membunuh Yesus dengan alasan penghujatan. 

 

Yesus memberikan pernyataan yang lengkap mengenai kesatuan Yahweh, “Aku dan Bapa adalah 

satu” (Yohanes 10:30).  

 



Yesus Adalah Allah 

 

Ketika para murid Yesus bertanya, “Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup 

bagi kami” Yesus menjawab,  

 

Yohanes 14:9-10  
9
 “Kata Yesus kepadanya: "Telah sekian lama Aku bersama-sama kamu, Filipus, namun 

engkau tidak mengenal Aku? Barangsiapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa; 

bagaimana engkau berkata: Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. 
10 

Tidak percayakah engkau, bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang 

Aku katakan kepadamu, tidak Aku katakan dari diri-Ku sendiri, tetapi Bapa, yang diam di 

dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaan-Nya.  

 

Yesus adalah penggenapan hukum Taurat yang berarti Dia adalah kepenuhan pernyataan Hukum 

Allah, termasuk pemahaman monotheisme kita dan tentang Kesatuan Yahweh.  Kekristenan 

senantiasa bersifat monotheisme.  Yesus mengajarkan monotheisme.  Para rasul mengajarkan 

monotheisme.  Tetapi Yesus mendefinisikan dan menyatakan monothoisme dalam 

Ketritunggalan:  

 

 Bapa adalah Allah  

 Anak adalah Allah 

 Roh Kudus adalah Allah 

 Hanya ada satu Allah. 

 

Dengan mengakui bahwa Yesus adalah Allah, orang-orang Kristen tidak menghapuskan hukum 

Taurat.  Justru, kita menegaskan bahwa Yesus adalah pemenuhan/penggenapan dari hukum 

Taurat.  Menolak keilahian Yesus berarti menolak perintah yang pertama dan terutama itu.  

Kalau anda tidak percaya kepada Yesus maka anda tidak percaya kepada Musa; dalam 

kenyataannya, Musa tidak pernah mengajarkan mengenai monotheisme unitarian (“The Bible 

and Monotheism”).   

 

Kalau anda tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah berarti anda tidak percaya kepada satu 

Allah yang sejati.  Yesus mengatakan, “Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka 

mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah 

http://www.bible-quran.com/trinitarian-monotheism-or-unitarian-monotheism/
http://www.bible-quran.com/trinitarian-monotheism-or-unitarian-monotheism/


Yesus Adalah Allah 

 

Engkau utus” (Yohanes 17:3).
14

 

 

Ini mungkin memunculkan pertanyaan di dalam pikiran beberapa orang, seperti: Apakah orang-

orang percaya di masa Perjanjian Lama percaya kepada Allah kalau pada saat itu doktrin 

Tritunggal belum sepenuhnya dinyatakan?  Jawabannya, “Tentu saja mereka percaya kepada 

Allah.”  Allah menyatakan diri-Nya secara bertahap, sejalan dengan waktu dan melalui karya-

Nya yang memuncak pada karya Yesus Kristus. 

 

Allah di dalam Ketritunggalan-Nya dengan tegas menyatakan diri melalui karya penebusan 

Kristus di dalam Perjanjian Baru.  Kepenuhan pernyataan pribadi Allah, keberadaan Allah, 

dan konsistensi diri yang logis dari Allah terjadi dalam bentuk puncak penebusan di dalam 

pribadi dan karya Kristus.  

 

Sebelum datangnya penebusan Perjanjian Baru, manusia mengenal Allah secara kurang 

sempurna.  Kekurangan ini bukan sebuah kenyataan yang semata-mata terjadi karena 

kekurangan dari sisi mental atau moral di dalam diri orang atau masyarakat itu.  Kekurangan 

itu merupakan sesuatu yang tidak terhindarkan sebagai akibat dari struktur sejarah dan 

struktur penebusan itu sendiri.  Pengenalan manusia akan Allah hanya bisa bertumbuh 

selangkah demi selangkah melalui karya penebusan yang menggenapi rencana Allah.  

Dengan demikian, pribadi Ketritunggalan Allah hanya secara samar dinyatakan dan secara 

samar juga dipahami di dalam Perjanjian Lama.  Teologi Ketritunggalan dalam segala 

kepenuhannya sangat bersandar kepada pernyataan Perjanjian Baru. (Vern Sheridan 

Poythress, “Reforming Ontology and Logic in the Light of the Trinity: An Application of 

Van Til’s Idea of Analogy,” Westminster Theological Journal, Volume 57:214). 

 

                                                
14

 “Perintah yang pertama adalah,  “Jangan ada padamu allah lain di hadapan-Ku,” dan 

itulah yang menjadi dasar dari agama yang benar.  Karena hanya ada satu Allah 

maka hanya ada satu Injil.  Kalau Allah sudah sungguh-sungguh melakukan sesuatu 

di dalam Kristus yang kepadanya keselamatan seluruh dunia bergantung, dan kalau 

Ia sudah menyatakannya dengan jelas, maka merupakan tugas Kristen untuk tidak 

bersikap toleran terhadap segala sesuatu yang mengabaikan, menyangkal atau 

mengesampingkannya.  Orang yang memalsukannya adalah seteru terbesar dari 

Allah dan manusia; dan bukan merupakan sebuah kepicikan atau  pemikiran yang 

sempit ketika Paulus menjelaskan hal itu dengan bahasa yang sangat berapi-api 

[Galatia 1:4-8], kecemburuan Allah sajalah yang sudah menyalakan di dalam jiwa 

orang-orang yang sudah ditebus oleh kematian Kristus kecemburuan dari sang 

Juruselamat.  Pernyataannya itu sama tidak tolerannya dengan Petrus ketika ia 

mengatakan. ‘keselamatan tidak ada di dalam siapa pun juga selain di dalam Dia’ 

(Kis 4:12), atau Yohanes, ketika ia mengatakan, ‘Barangsiapa memiliki Anak, ia 

memiliki hidup; barangsiapa tidak memiliki Anak, ia tidak memiliki hidup’ (1 

Yohanes 5:12), atau Yesus sendiri ketika Ia mengatakan, “tidak seorang pun 

mengenal Anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak dan 

orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakannya’ (Matius 11:27)” (James 

Denney, The Death of Christ, 53). 
 

http://www.preachtheword.com/bookstore/christdeath-denney.pdf


Yesus Adalah Allah 

 

Alasan orang Kristen berpegang kepada monotheisme Ketritunggalan sebenarnya berakar kepada 

kehidupan, pengajaran, kematia, kebangkitan dan kenaikan Yesus.
15

 Monotheisme unitarian 

seperti di dalam Islam berakar kepada penolakan terhadap perjanjian dan karya Allah di dalam 

sejarah (bandingkan. Kejadian 15; 22; Keluaran 3:10-17; Ulangan 5:6-9; Matius 26:26-28; Ibrani 

8-10). 

 

Sahabat-sahabat Muslim, saya mendorong anda untuk membaca Injil (Matius, Markus, Lukas 

dan Yohanes) dan kemudian menjawab pertanyaan, “Siapakah Yesus itu?” 

 

 

                                                
15

 Lihat pasal, “Yesus tidak mengakui keilahian-Nya? ”  
 



Apakah Al-Quran Adalah Firman Allah? 

 
33 

 

Trinitas, Tauhid dan Monotheism 
 

PENGAJARAN ALKITAB MENGENAI MONOTHEISME T IDAK D IAJARKAN D I  DALAM AL-

QUR’AN:  

Matius 28:18-20  

Yesus mendekati mereka dan berkata: "Kepada-Ku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di 

bumi. 

 Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa 

dan Anak dan Roh Kudus, 

dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan 

ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.” 

 

LATAR BELAKANG 
 

nti dari Islam dan Kekristenan adalah kepercayaan akan adanya Allah yang Esa.   

Pemahaman Muslim tentang monotheisme (tauhid) bersifat Unitarian, dan pemahaman 

Kristen tentang Allah yang Esa adalah Trinitarian.  

 

Doktrin Muslim tentang monotheisme disebutkan lebih dari 260 kali dalam buku tulisan Muhsin 

Khan Tafsir dan Makna Al-Quran
16

dan diucapkan di dalam syahadat, pilar Islam yang pertama: 

 

اال هللا محمد رسول هللا ال اله  (lâ ilâha illallâh, Muḥammadur rasûlullâh)  

Tidak ada tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah rasulullah  

 

Pentingnya monotheisme di dalam Kekristenan ditekanankan di dalam perintah yang terutama 

dan yang paling utama sebagaimana yang diajarkan oleh Musa dan Yesus. 

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

6:4)  

 
28 

Lalu seorang ahli Taurat, yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki 

bersoal jawab dan tahu, bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-

orang itu, datang kepada-Nya dan bertanya: "Hukum manakah yang paling 

utama?" 
29 

“Jawab Yesus: "Hukum yang terutama ialah: Dengarlah, hai orang Israel, 

Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa  
30 

Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap 

jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap 

kekuatanmu.’(Markus 12:28–30)  

 

                                                
16

 Untuk daftar yang lengkap bagi setiap referensinya, lihat Monotheism in the Quran. 
 

I 

http://id.wikipedia.org/wiki/Tauhid
http://www.bible-quran.com/?p=12619


Trinitas, Tauhid dan Monotheism 

 

Orang-orang Muslim sepanjang sejarah mempercayai bahwa keyakinan Trinitarian Kristen 

adalah sebuah syirik, menganggap ada yang setara dengan Allah.  Hal ini bukan perkara sepele 

karena syirik adalah dosa yang tak terampunkan di dalam Islam.  

 

Sementara Al-Quran memang menuliskan peringatan yang sangat keras terhadap syirik,
17

 

penolakan resminya terhadap Tritunggal bukanlah kepada Tritunggal sebagaimana yang 

                                                
17

 Quran 34:20-24: 
20

Dan sesungguhnya iblis telah dapat membuktikan kebenaran sangkaannya terhadap 
mereka lalu mereka mengikutinya, kecuali sebahagian orang-orang yang beriman (tentang 

Keesaan Allah). 
21

Dan tidak adalah kekuasaan iblis terhadap mereka, melainkan hanyalah agar Kami dapat 

membedakan siapa yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat dari siapa yang ragu-
ragu tentang itu. Dan Tuhanmu Maha Memelihara segala sesuatu. 
22

Katakanlah (Wahai Muhammad kepada kaum politheis, orang kafir, dll): “Serulah mereka 

yang kamu anggap (sebagai tuhan) selain Allah, mereka tidak memiliki (kekuasaan) seberat 
zarrahpun di langit dan di bumi, dan mereka tidak mempunyai suatu sahampun dalam 

(penciptaan) langit dan bumi dan sekali-kali tidak ada di antara mereka yang menjadi 

pembantu bagi-Nya.   
23

Dan tiadalah berguna syafa'at di sisi Allah melainkan bagi orang yang telah diizinkan-Nya 

memperoleh syafa'at itu, sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, 

mereka berkata "Apakah yang telah difirmankan oleh Tuhan-mu?" Mereka menjawab: 

(Perkataan) yang benar", dan Dia-lah Yang Maha Tinggi lagi Maha Besar” 
24

Katakanlah (Wahai Muhammad kepada kaum politheis, orang kafir, dll): "Siapakan yang 

memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi?" Katakanlah: "Allah", dan 

sesungguhnya kami atau kamu (orang-orang musyrik), pasti berada dalam kebenaran atau 
dalam kesesatan yang nyata.” (Muhsin Khan). 

 

Quran 35:40: 

Katakanlah (Wahai Muhammad): "Terangkanlah kepada-Ku tentang sekutu-sekutumu yang 
kamu seru selain Allah. Perlihatkanlah kepada-Ku (bahagian) manakah dari bumi ini yang 

telah mereka ciptakan ataukah mereka mempunyai saham dalam (penciptaan) langit atau 

adakah Kami memberi kepada mereka sebuah Kitab sehingga mereka mendapat keterangan-
keterangan yang jelas daripadanya? Sebenarnya orang-orang yang zalim itu sebahagian dari 

mereka tidak menjanjikan kepada sebahagian yang lain, melainkan tipuan belaka.” (Muhsin 

Khan). 
 

Quran 46:4: 

Katakanlah (Wahai Muhammad kepada orang-orang kafir itu): "Terangkanlah kepadaku 

tentang apa yang kamu sembah selain Allah; perlihatkan kepada-Ku apakah yang telah 
mereka ciptakan dari bumi ini atau adakah mereka berserikat (dengan Allah) dalam 

(penciptaan) langit? Bawalah kepada-Ku Kitab yang sebelum (Al Qur'an) ini atau 

peninggalan dari pengetahuan (orang-orang dahulu), jika kamu adalah orang-orang yang 
benar!” (Muhsin Khan). 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Syirik


Trinitas, Tauhid dan Monotheism 

 

dipercayai oleh orang-orang Kristen di sepanjang sejarah
18

 Akan tetapi, monotheisme Unitarian 

di dalam Al-Quran justru merupakan hal yang asing baik bagi pewahyuan di dalam Perjanjian 

Lama maupun Perjanjian Baru (“Do You Believe in the One True God?”). 

 

Monotheisme Trinitarian berakar di dalam Perjanjian Allah yang selalu 

diingat oleh Gereja ketika ia merayakan Perjamuan Tuhan dan Baptisan  
 

Bagaimana keputusan kita? 

 

 Al-Quran mengajarkan monotheisme Unitarian. 

 Alkitab mengajarkan monotheisme Trinitarian. 

 

Argumentasi-argumentasi filsafat bisa dipakai untuk mendukung ataupun melawan kedua belah 

pihak.
19

 Tetapi orang-orang Kristen adalah monotheisme Trinitarian karena karya Allah di 

                                                
18

 “[A]l Qur’an secara tegas menolak setiap doktrin tentang Tritunggal.  Akan tetapi 

harus ditunjukkan bahwa Tritunggal yang dipahami dan ditolak itu tidaklah sama 

dengan apa yang diajarkan oleh dogma Kristen, dan yang didefinisikan oleh konsili-

konsili yang diadiadakan sebelum munculnya Al-Quran..  Tritunggal di dalam Al-

Quran nampaknya menjelaskan mengenai keberadaan Allah yang tiga serangkai 

yang terdiri dari Allah, Maria sebagai isternya dan Yesus sebagai anak keduanya 

(bangkit dari kematian.. V, 116); sebuah konsep yang bisa ditarik asalnya di satu sisi 

kepada pemahaman tiga serangkai dewa Panthenon yang ada sebelum masa Islam, 

dan di sisi lain dari kelompok sesat pemujaan Maria yang dilakukan oleh suatu sekte 

Kristen yang ada di Arab, yaitu kaum Mariariites dan kaum Collyridians. Sangat 

penting untuk dicatat bahwa penyangkalan resmi yang dilakukan oleh Al-Quran 

diarahkan kepada ajaran-ajaran tersebut yang memang merupakan ajaran “sesat” 

bahkan jika dipandang dari sudut pandang Kristen ortodoks sendiri. (Anawati, G.C. 

“ʿĪsā.” In The Encyclopaedia of Islam, ed. P. Bearman et al. [Leiden: Brill, 1986-

2004], CD-ROM version; available online at the Internet Archive).  
 

19
 “Doktrinnya tentang Allah menjadi kelemahan terbesar dari Islam...Hanya Allah 

yang tritunggal yang bisa menjadi pribadi. Hanya Tritunggal yang Kudus yang 

adalah kasih.  Kasih manusia tidak akan bisa menyatakan hakekat Allah kecuali 

kalau Allah itu memang Tritunggal di dalam kesatuan dan persekutuan.  Ilah yang 

sendirian tidak akan bisa mengasihi, dan karena tidak bisa mengasihi maka ia tidak 

akan bisa menjadi pribadi...teologi Trinitarian menegaskan bahwa kasih adalah yang 

terutama karena Allah adalah kasih, karena IA adalah tiga pribadi dari persekutuan 

kasih yang tidak terpisahkan” (Robert Letham, The Holy Trinity [Phillipsburg: P&R, 

2005], 446). 

 

http://www.bible-quran.com/religious-beliefs/do-you-believe-in-one-god/
http://www.archive.org/details/EncyclopaediaDictionaryIslamMuslimWorldEtcGibbKramerScholars.13
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dalam sejarah;
20

 bahkan dalam kenyataaannya, Trinitarianisme dan pekerjaan Yesus di dalam 

sejarah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perayaan orang Kristen di dalam Perjamuan 

Tuhan (Lukas 22:14–20; lihat juga 1 Korintus 11:23-26)
21

 dan baptism (Matius 28:18–20).
22

 

                                                
20

 Hubungan antara keyakinan Kristen kepada monotheisme (doktrin) dan sejarah bisa 
ditemukan di dalam Pengakuan Iman Nicea  (AD 381): 

 

Aku percaya kepada satu Allah Bapa yang mahakuasa [doktrin], pencipta langit dan 
bumi, dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan [sejarah].  

 

Dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Anak Allah yang diperanakkan, 
diperanakkan dari Bapa sebelum alam semesta, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah 

yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan, bukan dicipta, sehakekat dengan sang 

Bapa, oleh siapa segala sesuatu dicipta; yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan 
kita [doktrin], telah turun dari sorga, dan diinkarnasikan oleh Roh Kudus dari anak dara 

Maria, dan dijadikan manusia; Ia telah disalibkan, juga bagi kita, di bawah pemerintahan 

Pontius Pilatus. Ia menderita dan dikuburkan; dan pada hari ketiga Ia bangkit kembali, 

sesuai dengan kitab suci, dan naik ke sorga; dan duduk di sebelah kanan Bapa. dan Ia 
akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang 

mati; yang kerajaanNya takkan berakhir[sejarah]. 

 
Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan, yang keluar dari 

Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak disembah dan dimuliakan 

[doktrin], yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi[sejarah]. Dan aku percaya 
satu gereja yang am dan rasuli, aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan 

dosa[doktrin], dan aku menantikan kebangkitan orang mati, dan kehidupan di dunia yang 

akan datang [sejarah]. Amin 

 
Perlu dipahami bahwa orang-orang Kristen menyembah Yesus sebagai Allah jauh sebelum 

ada Pengakuan Iman Nicea, sebagaimana yang dibuktikan di dalam Perjanjian Baru,  

arkeologi, dan berbagai sumber sejarah lainnya. 
 

21
 “…di semua gereja di segala tempat, ada ritual, yang dilakukan,biasanya, pada hari pertama 
minggu itu, dimana di dalamnya, di antara semua variasi detail yang ada, terdapat satu pokok 

yang tetap dan menjadi pusatnya, yaitu, roti yang dipecah-pecahkan, dan anggur dicurahkan 

serta diminum; dan bahwa orang yang memecah-mecah roti dan mencurahkan anggur itu 
mengatakan bahwa ia melakukan hal itu dalam ketaatan kepada sebuah perintah yang 

dinyatakan diberikan oleh sang Juruselamat pada malam menjelang kematian-Nya; bahwa 

Dia, pada malam itu juga, mengambil roti, memecah-mecahkannya dan membagikannya 

untuk dimakan, mencurahkan anggur, dan membagikannya untuk diminum, lalu mengatakan 
bahwa roti yang dipecahkan itu adalah tubuh-Nya yang diremukkan, dan bahwa anggur itu 

adalah darah-Nya yang dicurahkan bagi manusia, dan kemudian menegaskan, “Perbuatlah 

ini sebagai peringatan akau Aku.” (William Henry Temple Gairdner, The Eucharist as 
Historical Evidence [Cairo: The Nile Mission Press, 1910].) 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Doa_Syahadat_Nicea
http://www.bible-quran.com/council-of-nicea-deity-jesus/
http://www.muhammadanism.org/Gairdner/Eucharist/eucharist_as_historical_evidence.pdf
http://www.muhammadanism.org/Gairdner/Eucharist/eucharist_as_historical_evidence.pdf
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Perjamuan Tuhan adalah peringatan akan karya Allah di dalam sejarah yang berpuncak di dalam 

pribadi Yesus, dan baptisan adalah tanda dari monotheisme Trinitarian.
23

 

 

Yesus dan Muhammad di dalam Sejarah  
 

Siapakah yang memiliki otoritas lebih besar untuk menjelaskan tentang monotheisme:  Yesus 

atau Muhammad?  

 

Kurangnya otoritas Muhammad untuk mendefinisikan monotheisme  

 

 Pengakuan Muhammad bahwa malaikat Jibril berbicara kepadanya tidak memiliki bukti 

sejarah. 

 Pernyataan Muhammad bertentangan dengan wahyu-wahyu sebelumnya yang berakar di 

dalam sejarah (misalnya: kematian Yesus di kayu salib
24

). 

                                                                                                                                                       
22

 “Baptisan Kristen dilakukan” ‘di dalam nama’ bukan tiga Allah, bukan dua makhluk 
ditambah satu Allah, bukan tiga bagian Allah, dan bukan tiga tahapan Allah, tetapi satu 
Allah yang di dalam kekekalan sebagai Bapa, Anak dan Roh Kudus (Gregory of Nyssa, On 

“Not Three Gods,” NPNF [A Select Library of the Nicene and Post-Nicene Fathers of the 

Christian Church. 1st Series, 14 vols. 2nd series, 14 vols. Edited by H. Wace and P. Schaff] 
2 V, pp. 331–37)…Kepentingan liturgisnya, tempatnya yang sangat strategis di dalam Injil 

Matius sebagai perintah yang terakhir dari Tuhan, dan kenyataan bahwa hal itu sudah begitu 

sering disebutkan oleh para penulis Kristen mula-mula menjadikan teks ini menjadi pusat 

dari pengajaran tentang Tritunggal.  Secara implisit di dalamnya terkanding keilahian, 
kekhasan, kesetaraan dan kesatuan dari Bapa, Anak dan Roh Kudus.  Teks ini menegaskan 

dan mengajak kepada tindakan penyembahan dan pengakuan iman kepada Allah Tritunggal 

(Cyril of Jerusalem, Catechetical Lectures. XVI.4, NPNF  2 VII, p. 116)” (Thomas Oden, 
The Living God: Systematic Theology [New York: HarperOne, 1992], Vol. I:202). 

 
23

 Matius 28:18-20: 
18

Yesus mendekati mereka dan berkata: "Kepada-Ku telah diberikan segala kuasa di sorga 
dan di bumi. 
19 

Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama 

Bapa dan Anak dan Roh Kudus, 
20

 dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan 

ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.” 
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 Di dalam sejarah, Muhammad sudah mati dan dikuburkan di Medinah.  Kubur Yesus 

kosong; Ia hidup.  Ini memberikan kepada Yesus otoritas yang lebih besar dibandingkan 

Muhammad untuk mendefinisikan monotheisme. 

 

Otoritas Yesus untuk mendefinisikan monotheisme  

 

Kalau orang-orang Muslim percaya kepada Yesus sebagaimana yang mereka akui, seharusnya 

mereka percaya kepada pengajaran Yesus tentang Allah dan karya Allah di dalam sejarah.  

 

 Yesus adalah “Immanuel,” yang berarti Allah beserta kita (Matius 1:23). 

 Yesus mengampuni dosa, sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Allah (Markus 2:1-13). 

 Yesus mengajarkan, “Sebelum Abraham ada, Aku ada …” (Yohanes 8:58-59 dengan 

Keluaran 3:14-15). 

 Yesus menegaskan kesatuan Allah ketika Ia mengajarkan, “Aku dan Bapa adalah satu” 

(Yohanes 10:30). 

 Yesus menerima penyembahan dari orang-orang lain (Matius 8:2; 14:33; 15:25; 20:20; 

28:17; Markus 5:6). 

 Yesus memerintahkan semua orang yang percaya kepada-Nya untuk mengingat Allah dan 

karya-Nya di dalam perayaan Perjamuan Tuhan dan baptisan. 

 

 

Menjelaskan Monotheisme Trinitarian  
 

Monotheisme Kristen (Trinitarian) bisa disimpulkan dalam tujuh pokok berikut ini  

 

1. Bapa adalah Allah. 

2. Anak adalah Allah. 

3. Roh Kudus adalah Allah. 

4. Bapa bukan Anak. 

5. Anak bukan Roh Kudus. 

6. Roh Kudus bukan Bapa. 

7. Hanya ada satu Allah. 
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 Quran 4:156-158: 

 
156

Dan karena kekafiran mereka (orang-orang Yahudi) dan tuduhan mereka terhadap 
Maryam dengan kedustaan besar (zina), 
157

dan karena ucapan mereka : "Sesungguhnya kami telah membunuh Al Masih, 'Isa 

putra Maryam, Rasul Allah", padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak (pula) 

menyalibnya, tetapi (yang mereka bunuh ialah) orang yang diserupakan dengan 'Isa bagi 
mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang (pembunuhan) 'Isa, 

benar-benar dalam keragu-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai 

keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka, 
mereka tidak (pula) yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah 'Isa (anak Maryam): 
158

Tetapi (yang sebenarnya), Allah telah mengangkat 'Isa (dalam tubuh dan jiwanya) 

kepada-Nya (dan Ia berada di surga).  (Quran 4:156-158, Muhsin Khan). 
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Ketika orang Kristen mengatakan: (1) Bapa adalah Allah; (2) Anak adalah Allah; dan (3) Roh 

Kudus adalah Allah, kita menjelaskan siapakah Allah itu. 

 

Ketika kita mengatakan: (4) Bapa bukan Anak; (5) Anak bukan Roh Kudus; dan (6) Roh Kudus 

bukan Bapa, kita membedakan antara Bapa, Anak dan Roh Kudus.  

 

Pernyataan yang ketujuh yang paling sulit, “Hanya ada satu Allah.”  Orang-orang Yunani kuno 

mengatakan, ‘Zeus itu dewa, Apolos itu dewa, dan Dionyisus itu dewa’ dan dengan demikian 

ada tiga dewa.  Kekristenan mengatakan, “Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus 

adalah Allah, dan hanya ada satu Allah.”  

 

Diagram berikut ini akan meolong menjelaskan keyakinan Kristen tentang Allah, monotheisme 

dan Tritunggal: 

 

 

 
 

 

 

Monotheisme Trinitarian bisa Dijelaskan tetapi tidak bisa Sepenuhnya 

Dipahami  
 

Dalam sejarah gereja, Santo Agustinus (354-430) kemungkinan memikirkan tentang doktrin 

Trinitas lebih banyak dibandingkan dengan semua penulis non-pewahyuan lainnya, dengan 

kemungkinan kekecualian kepada John Calvin.  Ada kisah yang memang belum dikonfirmasi 
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tentang Agustinus yang berjalan di tepi pantai, dalam keadaan yang sangat kebingungan karena 

memikirkan mengenai doktrin Tritunggal.  Ketika ia merenungkannya, ia melihat ada seorang 

anak kecil yang membawa kulit kerang, berlari ke arah laut, mengisi kulit kerangnya, dan 

kemudian menumpahkan air itu ke lobang kecil di pasir yang sudah dibuatnya sendiri. 

 

“Apa yang sedang engkau lakukan, anak kecil?”  tanya Agustinus.  

 

 “Oh,” jawab anak kecil itu, “Aku sedang berusaha memindahkan air di laut ke dalam lobang 

ini.” 

 

Agustinus bisa menangkap suatu pelajaran, dan ia kemudian mengatakan, “Itulah yang sedang 

aku lakukan; aku sudah memahaminya.  Aku berdiri di pantai waktu dan berusaha untuk 

memasukkan perkara-perkara yang tak terbatas ke dalam pikiranku yang sangat terbatas.”
25

  

 

Seharusnya memang tidak mengejutkan bahwa kepercayaan Kristen di dalam Allah Tritunggal 

mencakup rahasia-rahasia yang melampaui kemampuan akal budi manusia.  Bassam Madany, 

seorang mantan hamba Tuhan yang menjadi penyiar dalam siaran berbahasa Arab,  menceritakan 

tentang sebuah surat yang diterimanya dari seorang pedagang Muslim yang tinggal di London. 

Setelah memberikan komentar, dengan gaya menyindir, tentang keindahan bahasa Arab yang 

dipakai oleh Bassam, lalu orang Muslim itu menanyakan bagaimana mungkin seorang yang 

cerdas bisa percaya kepada Tritunggal.  Bassam menjawab demikian:  

 

Saya tidak heran bahwa anda mendapatkan kesulitan besar untuk memahami 

pengajaran Alkitab tentang Tritunggal ini.  Alasan saya percaya kepada Allah 

Tritunggal adalah karena kenyataan bahwa hal itu merupakan bagian dari 

pernyataan Allah. Saya yakin bahwa anda akan setuju dengan saya kalau saya 

mengatakan bahwa berkaitan dengan doktrin seperti mengenai sifat Allah, dan 

mengenai hakekat-Nya, kita tidak akan bisa sepenuhnya memahami hal itu.  

Sebagai orang yang percaya kepada Allah, kita dipanggil untuk menerima apa 

yang diajarkan oleh pernyataan-Nya.  Jadi, kita tidak perlu terkejut kalau di 

dalam sebuah agama wahyu (orang-orang Muslim menganggap Yudaisme, 

Kristen dan Islam sebagai agama surgawi [atau agama wahyu]), ada rahasia-

rahasia yang melampaui kemampuan akal budi manusia. 
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 Sandro Botticelli membuat sebuah lukisan tentang peristiwa ini sekitar tahun.1488. Judul 
lukisannya adalah Penglihatan Santo Agustinus. 

 

Kisah ini mungkin hanya sebuah legenda, tetapi dibuat untuk memberikan gambaran tentang 

kebesaran Allah.  Versi yang serupa dengan itu dikatakan oleh Alister McGrath, yang 
mengatakan: “Bagi Agustinus, intinya sangat sederhana: Si comprehendis non est Deus. 

Kalau bisa dimasukkan ke dalam akalmu, maka itubukan Allah.  Pemikiran kita tentang 

Allah memang ditentukan untuk menjadi tidak logis dan kabur, karena memang apa yang 
sedang dipikirkan itu jauh melampaui keseluruhan pengetahuan dan kemampuan 

pemahaman kita.” (Christian Theology: An Introduction, fifth edition [Oxford: Wiley-

Blackwell, 2011], 235).  

 

http://www.unashamedofthegospel.org/index.cfm
http://ancienthistory.about.com/od/staugustine/ss/staugustine.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Alister_McGrath
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Ada beberapa teolog Muslim yang pandangannya didukung oleh kalifah yang 

sedang memerintah, yang mengajarkan doktrin bahwa Al-Quran diciptakan; 

bahwa Al-Quran baru ada pertama kalinya pada saat pewahyuan kepada 

Muhammad (antara tahun 610-632 M). Mereka yakin bahwa sangat penting 

untuk menjaga pemahaman tentang keesaan Allah, dengan tidak mengijinkan 

adanya Al-Quran yang sudah ada sebelum diwahyukan.  Namun, seorang teolog 

yang sangat berpengaruh dan juga ahli Hukum, Imam Hambali, menolak untuk 

menerima formulasi ini dan menyatakan bahwa Al-Quran sudah ada dari kekal.  

Ia dianiaya dan dipenjarakan oleh kalifah yang berkuasa.  Sebagaimana yang 

sangat anda pahami, peristiwa di dalam sejarah ini dikenal sebagai “Cobaan 

untuk Al-Quran.”  Beberapa tahun kemudian, pandangan Hambali yang justru 

bertahan.  Sampai hari ini, pandangan itu menjadi pengajaran resmi kaum Islam 

Sunni. 

 

Orang-orang Muslim percaya bahwa Allah itu kekal, tetapi mereka juga 

mengatakan bahwa Al-Quran juga adalah kekal.  Meskipun saya tahu bahwa 

anda juga percaya akan hal itu, saya tidak mau langsung menyimpulkan bahwa 

anda mengakui akan keberadaan dua ilah.  Saya memahami bahwa ada rahasia-

rahasia di dalam semua iman yang memang melampaui kemampuan 

pemahaman kita.  Siapkah anda untuk menunjukkan sikap yang sama, dengan 

tidak secara langsung menuduh bahwa saya percaya kepada tiga ilah (“The 

Trinity and Christian Missions to Muslims.” Reformation and Revival [Summer 

2001], pp.129-130)
26

 

 

Bisakah Al-Quran disebut sebagai Firman Allah kalau Isinya Menyangkali 

Monotheisme Trinitarian? 
 

Apakah Al-Quran adalah Firman Allah yang Esa dan Benar?  Jawaban Kristen seharusnya: 

Tidak.  Al-Quran tidak mungkin Firman Allah yang Esa dan Benar karena Al-Quran tidak 

menegaskan mengenai Allah yang Esa dan Benar sebagaimana yang dinyatakan di dalam 

Alkitab. 

 

“Wahai Ahli Kitab (orang-orang Yahudi dan Kristen), janganlah kamu 

melampaui batas dalam agamamu dan janganlah kamu mengatakan terhadap 
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 Sementara banyak orang Muslim yakin bahwa Al-Quran  “tidak diciptakan”, tidak semuanya 
sampai kepada kesimpulan bahwa dengan demikian Al-Quran itu kekal (mis:. Ibn Taymiyya 

[d.728/1328]). Namun demikian, beberapa orang Muslim sampai kepada kesimpulan 

demikian: “Pengajaran bahwa Al-Quran sebagai Firman Allah, adalah kekal dan tidak 
diciptakan, secara tegas dinyatakan di dalam pengakuan iman Al -Ash`ari (Ibana, ed. Cairo 

1348, 10; Makalat al-Islamiyyin, ed. Cairo 1369/1950, i, 321); dan juga di dalam Wasiyyat 

Abi Hanifa (article 9) serta Fikh Akbar II (article 3) dan III (article 16). Al-Ash`ari  mengutip 
otoritas dari Ibnu Hambali.  Di sepanjang abad, golongan ini tetap setia kepada penegasan 

total ini” (L. Gardet, “Kalam.” in Encyclopaedia of Islam; IV:470b). Lihat Richard C. 

Martin, “Createdness of the Qurʾān.” Encyclopaedia of the Qurʾān. General Editor: Jane 

Dammen McAuliffe (Leiden and Boston: Brill, 2005), CD-ROM version. 
 

http://id.wikipedia.org/wiki/Ibnu_Taimiyah
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               Inbox 

Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al Masih, 'Isa putera Maryam itu, 

adalah (tidak lebih dari) utusan Allah dan (yang diciptakan dengan) kalimat-

Nyayang disampaikan-Nya kepada Maryam, dan (dengan tiupan) roh dari-Nya. 

Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan janganlah kamu 

mengatakan : "(Tuhan itu) tiga", berhentilah (dari ucapan itu). (Itu) lebih baik 

bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan Yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari 

mempunyai anak, segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaan-Nya. 

Cukuplah Allah menjadi Pemelihara” (Qur’an 4:171, Muhsin Khan). 

 

Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan: "Bahwasanya Allah 

salah seorang dari yang tiga" (di dalam Tritunggal), padahal sekali-kali tidak 

ada Tuhan selain dari Tuhan Yang Esa (yang layak untuk disembah). Jika 

mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang 

kafir diantara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih (Qur’an 5:73, Muhsin 

Khan). 

 

Dalam korespondensi saya dengan orang-orang Muslim, saya seringkali memusatkan perhatian 

kepada keilahian Yesus, dengan menekankan bahwa orang-orang Kristen adalah monotheis, dan 

menunjukkan bahwa pertanyaan yang seharusnya diperhatikan adalah apakah Kitab Suci orang 

Kristen atau Al-Quran yang menunjukkan Allah yang benar kepada kita..
27

 

 

 

 
 

 
 
 
Subject: Tritunggal 
    To:  Aaron Goerner 
 

 

 

 Kata “Tritunggal” tidak terdapat di manapun dalam Alkitab, namun 
disebutkan dalam Qur’an yang Mulia dalam ayat-ayat berikut ini: 
 

a. Surah Nisa pasal 4 ayat 171                                                                                       
janganlah kamu mengatakan : "(Tuhan itu) tiga", berhentilah (dari 
ucapan itu). (Itu) lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan Yang 
Maha Esa 
 

                                                
27

 Lihat juga ulasan yang sangat bermanfaat dari James White, Using the Qur’an in Witnessing 
to Muslims. 

 

EMAIL dari orang-orang Muslim: 
 

http://vimeo.com/19869629
http://vimeo.com/19869629
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               Reply 

b. Pesan yang serupa diulangi dalam Surah Maidah pasal 5 ayat 73      
Sesungguhnya kafirlah orang0orang yang mengatakan: "Bahwasanya 
Allah salah seorang dari yang tiga", padahal sekali-kali tidak ada Tuhan 
selain dari Tuhan Yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang 
mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir diantara mereka akan 
ditimpa siksaan yang pedih 
 

 
 
 
  
 
             Re: Tritunggal (Respons Kristen Saya) 

 

         From:  Aaron Goerner 
         To:   

 

Salam, 

Salah satu perbedaan yang sangat mendasar antara pemahaman Muslim dan Kristen 

adalah mengenai identitas Yesus.  Ada beberapa gelar, sifat dan pekerjaan yang hanya 

dilakukan oleh Allah.  Yesus mengklaim semua itu untuk diri-Nya sendiri.  Salah 

satunya adalah ketika Ia mengampuni dosa (Matius 9:1-8; Markus 2:2-12), 

 

Markus 2:2-12 

2 Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di 

muka pintu pun tidak. Sementara Ia memberitakan firman kepada mereka,  

3 ada orang-orang datang membawa kepada-Nya seorang lumpuh, digotong oleh empat 

orang. 

4 Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepada-Nya karena orang banyak itu, lalu 

mereka membuka atap yang di atas-Nya; sesudah terbuka mereka menurunkan tilam, 

tempat orang lumpuh itu terbaring. 

5 Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu: "Hai anak-

Ku, dosamu sudah diampuni!" 

6 Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat, mereka berpikir dalam hatinya: 

7 "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat 

mengampuni dosa selain dari pada Allah sendiri?" 

8 Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hati-Nya, bahwa mereka berpikir demikian, 

lalu Ia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? 

9 Manakah lebih mudah, mengatakan kepada orang lumpuh ini: Dosamu sudah 

diampuni, atau mengatakan: Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? 

10 Tetapi supaya kamu tahu, bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni 

dosa" -- berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu --: 

11 "Kepadamu Kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke 

rumahmu!" 

12 Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi ke luar di 

hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, 

katanya: "Yang begini belum pernah kita lihat.” 
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Dalam peristiwa lain Yesus mengklaim, “Sebelum Abraham jadi, Aku telah ada" dan 

dengan demikian menyamakan diri-Nya dengan Yahweh (Yohanes 8:58 dengan 

Keluaran 3:14-15 dan juga Yesaya 41:4, 43:10, 13, 25; 46:4; 48:12; 51:12; 52:6).  

 

Orang-orang Kristen dan Muslim berbeda pendapat soal kematian Yesus di kayu salib.  

Namun kita bisa mundur ke belakang dan meninjau landasan hukum mengenai kematian 

Yesus yang juga adalah bukti bahwa Yesus mengklaim sebagai Allah.  Yesus dihukum 

mati oleh pengadilan tertinggi dalam Yudaisme karena menyatakan kebenaran mengenai 

Diri-Nya.  

 

63  Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata Imam Besar itu kepada-Nya: "Demi Allah yang 

hidup, katakanlah kepada kami, apakah Engkau Mesias, Anak Allah, atau tidak."64  

Jawab Yesus: "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi, Aku berkata kepadamu, mulai 

sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Mahakuasa 

dan datang di atas awan-awan di langit."65  Maka Imam Besar itu mengoyakkan 

pakaiannya dan berkata: "Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang 

telah kamu dengar hujat-Nya.66  Bagaimana pendapat kamu?" Mereka menjawab dan 

berkata: "Ia harus dihukum mati!" 

 

Dengan bersumpah Yesus mengklaim dari Kitab Suci Perjanjian Lama (Mazmur 110 

dan Daniel 7:9-14) bahwa Dia memiliki otoritas untuk menghakimi Israel yang tidak 

percaya.  Imam Besar menyatakan bahwa Yesus pantas dihukum mati karena 

“menghujat” di mana dalam kasus ini berarti Yesus mengklaim keillahian-Nya.  

 

 

Orang Kristen percaya—sejak dahulu sampai sekarang—kepada Allah yang Esa.  Kami 

adalah kaum monotheis.  Pertanyaannya adalah apakah Yesus dan Kitab Suci Kristen 

yang memberikan definisi yang benar tentang Allah yang Esa (monotheisme Trinitarian) 

atau Muhammad dan Al Qur’an (monotheisme Unitarian).  Pernyataan Muhammad 

bertentangan dengan wahyu-wahyu sebelumnya yang berakar di dalam sejarah 

(misalnya tentang kematian Yesus di kayu salib [Qur’an 4:156-158]). Muhammad sudah 
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mati dan dikuburkan di Medinah.
28

 Kubur Yesus itu kosong; Ia hidup.  Hal ini 

memberikan kepada Yesus otoritas yang lebih besar untuk mendefinisikan tentang 

monitheisme dibandingkan dengan Muhammad. 

 

Salam saya, 

Aaron  

                                                
28

 Al Qur’an mengatakan: 

 

Seandainya dia (Muhammad) mengadakan sebagian perkataan atas (nama) 

Kami, niscaya benar-benar Kami pegang dia pada tangan kanannya (atau 

dengan kekuatan dan kuasa), Kemudian benar-benar Kami potong urat tali 

jantungnya (Aorta), (Qur’an 69:44-46, Muhsin Khan) 

 

Beberapa saat setelah Muhammad memakan daging beracun dan mendekati 

kematian, ia mengatakan: 

 

... Dikisahkan oleh Aisha: Sang Nabi dalam penderitaan sakitnya yang 

mengakibatkannya mati, biasa berkata, “Wahai ‘Aisha! Aku merasa sakit 

karena daging yang kumakan di Khaybar, dan saat ini, aku merasakan urat 

nadiku (aorta) bagaikan dipotong  oleh racun itu." (Sahih Bukhari 5:59:713) 

 

Berdasarkan kesaksian Muhammad ini ia bukanlah nabi yang benar.  Atau, dengan 

cara yang lain: Kalau orang-orang Muslim percaya kepada Qur’an 69:44-46, maka 

mereka seharusnya percaya bahwa Muhammad sudah membuat tulisan yang palsu 

tentang Allah (Sahih Bukhari 5:59:713). 
 



Apakah Al-Quran Adalah Firman Allah? 
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LATAR BELAKANG 
 

ebanyakan orang Muslim yang pernah berbicara dengan saya percaya bahwa Alkitab 

sudah dipalsukan dan tidak bisa diandalkan khususnya dalam hal-hal yang berbeda 

dengan apa yang ada di dalam Al-Quran.  Kata bahasa Arab untuk tuduhan 

penyimpangan di dalam Alkitab adalah tahrif.
29

 

 

Di balik tuduhan terhadap adanya tahrif adalah adanya asumsi dari Islamis modern bahwa teks 

Al-Quran adalah tepat sama dengan kata-kata yang diucapkan oleh Muhammad sebagaimana 

yang dianggap diturunkan langsung oleh malaikat Jibril.
30

 Di sisi lain, Alkitab memiliki sejarah 

teks.  Salinan kuno dibuat oleh penyalin yang tidak sempurna dan tidak selalu sepenuhnya cocok 

satu dengan lainnya.  

 

Ada empat hal yang perlu diingat: 

 

1. Berbeda dengan Al-Quran, Alkitab mencantumkan perkataan dan kesaksian orang-orang yang 

diilhami oleh Roh Kudus.  Alkitab adalah karya Allah dan manusia. 

 

                                                

29 Untuk bagian-bagian di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan pokok mengenai tahrif lihat 
di Qs 2:42,59, 75-9; 3:71, 78; 4:46; 5:13, 41; 6:91; 7:162.   

 

30 Perlu diberi penekanan bahwa asumsi ini adalah asumsi Islamis modern yang mengatakan 

bahwa tidak ada varian dalam teks Al-Quran,  

Catatan Islam sendiri tentang adanya varian teks di dalam Al-Quran sangat luar biasa 

sehubungan dengan besarnya volume dan cakupannya yang menyangkut keseluruhan 
teks di dalam Al-Quran.  Selain memunculkan suatu jenis qira’at (aturan pengucapan),  

hal-hal itu juga memberikan pengaruh kepada literatur tafsiran dan gramatikal masa 

pertengahan.  Pada masa-masa abad awal Islam, nampaknya sudah ada pemahaman, 
paling tidak di antara para ahli, bahwa Al-Quran yang ada pada mereka sudah sampai 

kepada mereka dengan tingkatan perbedaan internal yang sangat berarti (Keith Small, 

Textual Criticism and Qur'an Manuscripts, [Idaho Falls, Idaho: Lexington, 2011], 109). 

 

K 
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2. Baik orang-orang Muslim maupun orang-orang Kristen tidak memiliki manuskrip asli dari 

Kitab Suci mereka, kita hanya memiliki salinannya.
31

  Allah tidak menyerahkan satu salinan Al-

Quran kepada Muhammad.  Yesus juga tidak menyerahkan satu salinan Perjanjian Baru kepada 

para rasul-Nya.  

 

3. Orang-orang Kristen mengakui bahwa Alkitab memiliki sejarah tekstual yang berarti bahwa 

kita memiliki 100% dari isi Perjanjian Baru yang asli yang terdapat di dalam ribuan manuskrip 

dan kepingan-kepingan yang ada.  Craig Blomberg, seorang ahli Perjanjian Baru, menuliskan,  

 

Konsensus di kalangan para ahli kritik teks adalah bahwa di dalam edisi kritis modern dari 

Perjanjian Baru yang kita miliki, maka baik di dalam teks itu sendiri maupun di dalam 

catatan kaki yang ada, lebih dari 97% dari tulisan penulis aslinya sudah terbangun di sana 

tanpa bisa diragukan secara masuk akal, dan bahwa tidak ada doktrin di dalam iman Kristen 

yang bergantung sepenuhnya hanya kepada satu atau lebih bagian teks yang tidak pasti . . . 

bahkan kalaupun kita memiliki teks asli yang tidak mengalami perubahan apapun, hal itu 

hanya akan menunjukkan bahwa kita memiliki pengetahuan yang tidak bercacat akan apa 

yang dituliskan oleh penulis aslinya.  Tidak ada satu bagianpun yang berkaitan dengan 

akurasi atau kebenaran dari apa yang mereka tulis yang masih belum bisa dipastikan (The 

Historical Reliability of the Gospels [revised 2007], 333,334).   

 

Ahli Perjanjian Baru yang bukan Kristen, Bart Ehrman menuliskan pernyataan yang hampir 

sama, 

 

                                                

31 Meskipun ada masalah dengan catatan di bawah ini, orang-orang Muslim secara umum 

menerima adanya “sebuah salinan resmi, yang tertulis dari keseluruhan teksnya pada 
pemerintahan khalifah pertama, Abu Bakar (632-634), yaitu dua tahun setelah kematian 

Nabi.  Menurut versi yang dominan dari kisah ini, ‘Umar bin Khattab menjadi sangat 

prihatin karena banyaknya orang-orang yang menghafal Al-Quran yang gugur dalam 
peperangan al-Yamāma. Karena itu ia menyarankan kepada khalifah untuk adanya sebuah 

teks Al-Quran yang lengkap dan tertulis, sehingga tidak ada satupun dari wahyu itu yang 

akan hilang.  Abu Bakar ragu-ragu, dan mengatakan, “Bagaimana mungkin aku melakukan 

apa yang tidak dilakukan oleh sang Nabi sendiri?”  tetapi  “Umar meyakinkan kalifah 
mengenai pentingnya hal itu.  Abu Bakar kemudian memanggil Zaid binThabit, salah satu 

juru tulis sang Nabi, dan mengatakan, “Kamu adalah seorang muda yang bijaksana, dan 

kami percaya kepadamu.  Dan kamu yang biasa menuliskan wahyu dari sang Nabi, karena 
itu mulailah dan temukan [semua bagian] dari Al-Quran dan gabungkan semuanya menjadi 

satu.”  Zaid juga ragu-ragu, dan mengatakan, “Bagaimana mungkin aku melakukan apa 

yang tidak dilakukan oleh sang Nabi sendiri?”  Tetapi Abu Bakar meyakinkan dia 
mengenai pentingnya hal itu, dan Zaid mengumpulkan semua bagian dari Al-Quran, “baik 

yang tertulis di daun kurma atau di lempengan batu maupun yang tersimpan di dalam hati 

manusia”, dan menuliskan semua itu dalah “lembaran-lembaran” dengan ukuran yang 

sama, yang kemudian diserahkannya kepada Abu Bakar.  Ketika Umar menjadi kalifah 
pada tahun 634 ia memperoleh semua “lembaran-lembaran” itu dan setelah ia wafat ia 

menyerahkannya kepada anak perempuannya, Hafsa, salah satu dari janda sang Nabi.” 

(Pearson, J.D. “Al-Kur’an”, in The Encyclopaedia of Islam, ed. P. Bearman et al. [Leiden: 
Brill, 1986-2004], CD-ROM version). 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bart_D._Ehrman
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 Bruce Metzger adalah salah satu ahli terbesar di masa modern ini, dan saya 

mendedikasikan buku ini bagi dia karena ia adalah inspirasi saya untuk melakukan kritik 

teks dan juga yang melatih saya di dalam bidang itu.  Saya sungguh-sungguh merasa sangat 

hormat dan kagum terhadapnya.  Dan meskipun kami mungkin tidak setuju dalam 

pertanyaan-pertanyaan keagamaan yang penting –ia adalah seorang Kristen yang sungguh-

sungguh sedangkan saya bukan orang Kristen – kami sama-sama sepakat mengenai 

beberapa bagian yang sangat penting dalam pertanyaan yang berkaitan dengan sejarah dan 

tekstual.  Kalau saya dan dia berada dalam satu ruangan yang sama dan diminta untuk 

membuat pernyataan bersama tentang seperti apa Perjanjian Baru yang asli itu, pasti akan 

ada beberapa ketidaksepakatan— mungkin tidak sepakat dalam beberapa tempat di antara 

ribuan tempat yang ada.  Posisi saya ketika mengatakan ‘Salah Mengutip Yesus’ sebenarnya 

tidak berbeda dengan posisi Prof. Metzger yang mengatakan bahwa keyakinan Kristen yang 

utama sama sekali tidak terpengaruh oleh adanya keberbedaan tekstual di dalam manuskrip 

kuno Perjanjian Baru (Misquoting Yesus: The Story Behind Who Changed the Bible and 

Why [San Francisco: HarperSanFrancisco, 2005], 252).
32

 

 

4. Orang-orang Muslim pada umumnya tidak mengakui bahwa Al-Quran memiliki sejarah.  Ini 

merupakan penyangkalan akan sejarah karena Al-Quran yang dimiliki orang-orang Muslim 

jaman ini tidak identik dengan yang diucapkan oleh Muhammad,
33

  

 

Al-Quran adalah sebuah teks dimana tradisi sejarah dan manuskripnya mendukung 

terjadinya perkembangan dari sebuah teks yang dibentuk secara sengaja berbeda dengan apa 

yang ada semula yang dianggap suci dan yang dipakai sebagai Kitab Suci.  Bukti akan hal 

ini datang dari sumber utamanya sendiri, Hadits, bentuk teks yang ditemukan dalam begitu 

banyak gulungan tradisi manuskrip Islam, koreksi di dalam Al-Quran sendiri, dan dari 

sedikit naskah Al-Quran yang masih ada. (Keith Small, “A Quranic Window onto New 

Testament Textual History”; Journal of the Institute of Islamic Studies; Number 1, 

2011, p.33). 

 

Apakah sejarah Al-Quran atau Alkitab secara otomatis membuatnya tidak bisa disebut sebagai 

Firman Allah?  Tidak.  Memiliki naskah asli tidak membuatnya secara langsung bisa disebut 

“Firman Allah.”  Demikian juga, hanya memiliki salinan yang ditulis manusia tidak secara 

langsing membuatnya tidak bisa lagi dianggap sebagai Firman Allah. 

 

                                                

32 Untuk pembahasan pendahuluan tentang kritik teks Perjanjian Baru lihat seri video yang 
tersedia dari from Daniel Wallace, “The Basics of New Testament Textual Criticism” dari 

Center for the Study of New Testament Manuscripts.  Juga lihat video iTunes Daniel 

Wallace “What Christian Beliefs are Based on Textually Dubious Passages?” 

 

33 Lihat tulisan Keith Small, Holy Books Have a History: Textual Histories of the New Testament & 

the Qur’an, (Avant Ministries, 2010); Keith Small, Textual Criticism and Qur'an Manuscripts, 

(Idaho Falls, Idaho: Lexington, 2011). 
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Subject: Persebaran Kitab Suci  
    To:  Aaron Goerner 
 

 

 Sejauh berkaitan dengan Alkitab anda percaya bahwa itu adalah Firman 

Allah.  Tetapi anda juga mengatakan bahwa orang-orang Kristen tidak 

memiliki manuskrip asli dari Alkitab. Yang anda miliki hanya salinannya... 
jadi anda sendiri tidak memiliki dasar yang kuat untuk mengutip dari 

Alkitab sampai anda bisa memastikan— 

• Bagian yang mana di dalam Alkitab adalah Firman Allah  

• Bagian mana yang merupakan Firman Allah yang diceritakan oleh 

seseorang yang lain  
• Bagian mana yang masih diragukan 

• Bagian mana yang sungguh-sungguh bisa dipastikan palsu 

 

 Kalau anda sungguh-sungguh mau mengenal sang Pencipta Langit dan 
Bumi, ambillah salah satu salinan Al-Quran, karena ini adalah wahyu 

terakhir kepada manusia dan masih ada dalam bahasa aslinya.  Alkitab 

BUKAN wahyu yang diberikan kepada Isa, tetapi hasil pemalsuan saja 

dan orang-orang Muslim tidak dituntut untuk mempercayainya.  Kami 

orang-orang Muslim tidak percaya kepada Alkitab, tidak bisa percaya 
kepada kepalsuan yang ada di dalamnya.  Tetapi kami memang 

sungguh-sungguh percaya kepada wahyu yang diberikan kepada Isa, 

yaitu Injil.  Dan anda tahu serta saya tahu bahwa anda tidak bisa 

menunjukkan hal itu. 
 
 
 
 
  
 
             Re: Persebaran Kitab Suci (Respons Kristen saya) 

 

         From:  Aaron Goerner 
         To:   

 

Salam, 

 

Perjanjian Baru berisikan salinan-salinan asli dari apa yang pada awalnya dituliskan.  

Salinan-salinan dibuat oleh penulis yang tidak sempurna dan tidak semuanya 

sepenuhnya cocok satu dengan yang lainnya.   Orang-orang Kristen memiliki 100% dari 
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apa yang dituliskan dalam ribuan bagian dan salinan manuskrip yang ada, tetapi 

mengenai 2% isinya kita perlu memutuskan bacaan yang mana yang asli dan yang mana 

yang bukan.  Perbedaan-perbedaan itu adalah perbedaan kecil, dan harus dipahami 

bahwa perbedaan itu tidak ada yang berkaitan dengan doktrin besar Kekristenan.  

Memutuskan mengenai 2% dari teks yang dipertanyakan itulah inti dari ilmu 

pengetahuan yang disebut kritik teks.
34

 

 

Kalau seseorang berusaha mengubah kata-kata Al-Quran, bagaimana anda akan 

mengetahuinya?  Anda akan membandingkan versi Al-Quran mereka dengan salinan 

manuskrip yang lainnya. Mari kita pakai ilustrasi di bawah ini.  Memang ilustrasinya 

agak esktrim tetapi sangat menolong untuk memahami mengapa seseorang masih bisa 

menentukan bagian mana yang asli meskipun tulisan aslinya sendiri tidak ada lagi dan 

bahkan yang ada justru beberapa salinan yang memiliki perbedaan-perbedaan,  

 

Andaikan saja Tante Sally suatu saat bermimpi, dan di dalam mimpi itu ia belajar 

mengenai resep ramuan yang akan membuat dia terus awet muda.  Ketika ia bangun, 

ia menuliskan resep itu dalam selembar kertas, lalu lari ke dapur untuk membuat satu 

gelas ramuan pertamanya.  Dalam beberapa hari penampilan Tante Sally berubah.  

Tante Sally menjadi wanita yang memancarkan kemudaan karena ia meminum 

ramuan yang kemudian dikenal sebagai “Resep Rahasia Tante Sally.”  

 

Sally sangat gembira dengan hal itu sehingga ia mengirimkan petunjuk pembuatan 

resep itu dalam bentuk tulisan tangan kepada tiga orang sahabat main kartunya 

(Tante Sally hidup di jaman ketika tekhnologi belum modern—belum ada mesin 

fotokopi atau email) dan dituliskan detail mengenai bagaimana membuat ramuan itu.  

Kemudian, mereka, membuat sepuluh salinan dan mengirimkannya kepada sepuluh 

sahabat mereka sendiri.  

 

Semua berjalan dengan baik sampai suatu hari binatang peliharaan Tante Sally, 

Schnauzer, memakan tulisan asli dari resep itu.  Sally sangat kebingungan.  Dalam 

kepanikan ia menghubungi ketiga sahabatnya yang secara luar biasa juga mengalami 

                                                

34 Kata kritik di dalam “kritik teks” mungkin memunculkan konotasi yang negatif, tetapi 
sebenarnya tidak dimaksud demikian.  Hal itu hanya menunjuk kepada riset ilmiah yang 

dilakukan oleh para ahli ketika mempelajari literatur yang tertulis dan salinan yang ada 

sebelum ditemukannya mesin cetak.  Ini berarti bahwa kritik teks juga bisa dilakukan 

terhadap Al-Quran.  Namun, riset yang demikian sudah dihindari dan bahkan ditentang di 
kalangan Islam modern dengan alasan apologetis dan theologis, 

Dalam diskusi Islam kontemporer yang populer, ada penegasan yang sering dianggap 
sebagai kenyataan bahwa teks Al-Quran sudah terpelihara dengan sempurna sejak kitab 

itu diberikan kepada Muhammad. Tetapi sebaliknya, para ahli Islam pada masa awal 

dan pertengahan justru memiliki kebebasan yang cukup untuk mengakui adanya 
berbagai varian teks dan bagian yang hilang dari Al-Quran, dan tidak memiliki 

kecenderungan untuk membuat pengakuan tentang adanya persebaran yang sempurna 

dari kitab itu. (Keith Small, Textual Criticism and Qur'an Manuscripts, [Idaho Falls, 
Idaho: Lexington, 2011], 6). 
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kejadian yang sama.  Salinan yang ada pada mereka juga hilang, sehingga dengan 

sangat cemas mereka menghubungi sahabat-sahabat mereka dalam usaha untuk 

mendapatkan kembali kata-kata asli dari ramuan itu. 

 

Akhirnya mereka berhasil mengumpulkan semua salinan tulisan tangan itu, 

semuanya berjumlah dua puluh enam.  Ketika mereka menghamparkan semuanya di 

meja dapur, mereka mendapati ada beberapa perbedaan.  Dua puluh tiga salinan 

yang ada tepat sama.  Dari antara tiga lainnya, yang satu menunjukkan ada kata-kata 

yang salah tulis, lalu di dalam dua salinan, ada kata-kata yang terbalik (“campur lalu 

cincang” dan bukannya “cincang lalu campur) dan di salah satu salinan bahkan 

menuliskan ada bahan yang tidak tertulis di dalam salinan lainnya.. 

 

Pertanyaan kritisnya demikian:  Apakah anda berpikir Tante Sally bisa dengan tepat 

mendapatkan kembali resep aslinya?  Tentu saja bisa.  Kata-kata yang salah tulis 

bisa dengan mudah diperbaiki, frase yang ditambahkan bisa dibetulkan, dan bahan 

yang ekstra bisa diabaikan.  

 

Bahkan dengan banyaknya variasi itu, yang asli masih tetap bisa dibentuk dengan 

tingkat keyakinan yang tinggi atas dasar adanya bukti tekstual yang benar.  Salah 

tulis akan menjadi kesalahan yang nyata, perubahan akan menjadi sangat kentara dan 

dengan mudah diperbaiki, dan kesimpulan yang diambil adalah bahwa jauh lebih 

masuk akal untuk menganggap bahwa ada kalimat atau kata yang secara tidak 

sengaja masuk ke dalam salah satu salinan daripada adanya usaha menghapuskannya 

dari banyak salinan yang ada.   

 

Ini, dalam bentuk yang sangat disederhanakan, adalah cara kerja dari ilmu kritik 

teks. (Gregory Koukl, “Facts for Skeptics of the New Testament”). 

 

 

Lebih baik memiliki uang 1000 rupiah yang memang dicetak oleh pihak yang 

berwenang walaupun memiliki cacat sedikit, dibandingkan dengan memiliki selembar 

kertas yang persis serupa dan sempurna tetapi hasil pemalsuan.  Pertanyaan yang sangat 

mendasar bukanlah apakah orang-orang Kristen atau orang-orang Muslim memiliki 

http://www.str.org/site/News2?page=NewsArticle&id=6068
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salinan yang sedikit tidak sempurna, tetapi pertanyaannya adalah agama yang mana 

yang benar dan yang mana yang merupakan hasil pemalsuan.
35

 

 

Salinan yang sedikit cacat dari satu lembar uang yang dikeluarkan oleh bank bukanlah 

bukti bahwa uang itu adalah uang palsu.  Meskipun ada sedikit cacat dari uang itu, tetap 

saja bukan uang palsu, dan masih bisa dipakai sebagai alat jual beli yang sah.  Adanya 

perbedaan-perbedaan di antara bagian-bagian dan manuskrip Perjanjian Baru yang ada 

bukanlah bukti bahwa kematian Yesus di kayu salib merupakan pemalsuan dan karena 

itu, semua itu bisa diabaikan.  

 

Banyak orang yang sudah berusaha untuk mengubah dan memalsukan Perjanjian Baru. 

Tetapi salah satu cara Allah memelihara Perjanjian Baru adalah melalui tersedianya 

banyak salinan manuskrip.  Banyaknya salinan itu semua sepakat menegaskan bahwa 

Yesus mati di kayu salib; kita memahami bahwa pengajaran ini pasti merupakan 

pengajaran aslinya.  Yang perlu ditunjukkan oleh orang-orang Muslim bukanlah 

mengenai adanya orang-orang yang berusaha untuk mengubah Alkitab.  Islam sendiri 

adalah bukti yang hidup tentang adanya orang yang mau mengubahkan Alkitab.  

Namun, orang-orang Muslim perlu menunjukkan dari bukti manuskrip dan/atau sejarah 

bahwa ada seseorang di dalam sejarah yang sudah berhasil dalam mengubahkan 

Perjanjian Baru sampai kemudian Alkitab yang ada sekarang mengajarkan bahwa Yesus 

mati di kayu salib.  Mereka tidak berhasil menunjukkan bukti ini, yang berarti bahwa 

Al-Quran justru merupakan pengakuan palsu bahwa kitab itu adalah Firman Allah.     

 

Salam saya, 

Aaron 

 

 

  

                                                

35  “Bahkan kalaupun Al-Quran yang ada sekarang adalah salinan yang tepat sempurna 

kata-per-kata sebagaimana yang aslinya yang diberikan oleh Muhammad, hal itu 

tidak membuktikan bahwa naskah aslinya memang diilhamkan oleh Allah.  Semua 

itu hanya membuktikan bahwa Al-Quran yang ada sekarang adalah salinan tepat 

dari semua yang dikatakan oleh Muhammad; tetapi tidak akan mengatakan atau 

memberikan bukti apapun mengenai kebenaran dari apa yang dikatakannya.  

Perkataan orang-orang Muslim bahwa mereka memiliki agama yang benar karena 

mereka memiliki salinan yang sempurna dari Kitab Suci mereka, secara logika 

adalah sama salahnya dengan memilih untuk memiliki uang palsu dengan cetakan 

yang tepat sama daripada memiliki uang asli yang cetakannya sudah sedikit 

berubah!  Pertanyaan yang paling penting, yang perlu dijawab oleh kaum apologet 

Muslim, adalah apakah naskah aslinya memang Firman Allah atau bukan, dan 

bukannya apakah salinannya tepat sama atau tidak.” (Norman Geisler, Abdul 

Saleeb, Answering Islam: The Crescent in Light of the Cross [2nd ed.], 199). 
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alah satu bagian yang sering dituduhkan sebagai tambahan dari manusia kepada Kitab Suci 

adalah Markus 16:9-20.  Bagian ini berbicara mengenai orang-orang percaya yang 

memegang ular berbisa dan meminum racun.  Berdasarkan ilmu kritik teks, kita tahu 100% 

pasti bahwa Markus 16:9-20 bukanlah bagian asli dari Injil Markus.
36

   

 

Namun, ada sekte “Kristen” yang jumlahnya relatif kecil, yang sebagian besar berada di bagian 

Tenggara Amerika Serikat yang secara salah percaya bahwa Markus 16:17-18 merupakan bagian 

asli dan Injil Markus.  Mereka dikenal sebagai “gereja-gereja yang memegang ular” dan 

beberapa “orang-orang percaya” kadangkala memang memegang ular dan bahkan minum racun 

yang mematikan seperti strychnine.  Hal ini membawa konsekwensi yang menyedihkan seperti 

yang dikisahkan dalam berita ini, 

 

Pada malam tanggal 3 Oktober 1998, seorang penginjil pemegang ular yang 

bernama John Wayne Brown, Jr. digigit oleh salah satu ular derik miliknya sendiri 

                                                

36 “Kalau ada sedikit campuran kesalahan dalam tulisan asli Alkitab, ada sedikit 

petunjuk dari kritik teks.  Motivasi di balik penyelidikan yang sangat hati-hati 

terhadap manuskrip-manuskrip terdahulu dalam bahasa Ibrani dan Yunani atau di 

dalam terjemahan kuno dari bahasa-bahasa itu ke dalam bahasa-bahasa lain 

didasarkan kepada premis mengenai ketidakbersalahan dari teks yang asli.  Apa 

tujuan yang sangat bermanfaat dari usaha melacak dengan penuh susah payah untuk 

kembali kepada bacaan asli kalau kemudian justru di dalam bacaan itu ditemukan 

kesalahan atau kekeliruan?  Mereka yang mempelajari Alkitab hanya akan menjadi 

bingung atau bahkan terluka jika ada kesalahan informasi mengenai apa yang 

dijelaskan sebagai ketidakbersalahan dari Firman Allah.  Karena itu kita melihat 

kritik teks, kalau kritik itu mau memiliki makna yang benar dan valid, haruslah 

bersumber dari presuposisi bahwa naskah asli sepenuhnya bebas dari penipuan atau 

kesalahan apapun.” (Gleason Archer, Encyclopedia of Bible Difficulties 29).   

 

Untuk belajar lebih jauh mengenai ketidakbersalahan Alkitab lihat tulisan Greg 

Bahnsen’s “The Inerrancy of the Autographa”; dalam Inerrancy, ed. Norman Geisler 

(Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1979). 

 

Untuk belajar mengenai bagian-bagian Perjanjian Baru yang diperdebatkan di dalam 

tradisi tekstual itu lihat tulisan Daniel Wallace, “Textual Criticism Put Into 

Practice.” 

 

S 

http://www.youtube.com/watch?v=iUdc5h10zTo
http://www.cmfnow.com/articles/pt042.htm
http://itunes.apple.com/us/itunes-u/disputed-new-testament-passages/id446655229
http://itunes.apple.com/us/itunes-u/disputed-new-testament-passages/id446655229


Ujian Pemalsuan? 

 

 

 

             Inbox 

pada saat ia sedang berkhotbah.  Meskipun Pendeta Brown tetap meneruskan 

khotbahnya di Gereja Rock House Holiness Church, dengan segera ia terjatuh di 

mimbar.  Jemaat kemudian berkumpul di sekelilingnya—berdoa dan berusaha 

mendinginkannya dengan sebuah kipas angin—tetapi Brown meninggal dunia 

beberapa menit kemudian. 

Brown, 34 tahun, sangat dikenal di wilayah Appalachia bagian tenggara sebagai 

seseorang yang sudah menangani ular sejak ia berusia 17 tahun.  Ia juga dikenal 

sebagai orang yang bisa bertahan dari 22 gigitan sebelumnya.  Pendeta Brown 

meninggalkan lima anak sebagai yatim piatu—istrinya Melida sudah meninggal 

karena gigitan ular dalam sebuah ibadah kebangunan rohani pada tahun 1995. 

Salah seorang pendeta yang juga berada di panggung bersama Brown pada malam 

kematiannya mengatakan bahwa ia yakin kalau tragedi itu tidak akan 

mengganggu anggota jemaat, dan menegaskan bahwa gereja tidak akan 

menghentikan praktek itu, “Saya yakin bahwa mereka akan lebih berhati-hati 

dalam menangani ular.  Saya yakin mereka akan memastikan untuk menunggu 

Tuhan menggerakkan mereka.” 

"Banyak orang tidak bisa memahami kami," imbuhnya.  "Kami hanya orang-

orang biasa, tetapi kami percaya kepada Firman Allah.” (Kent Faulk, "Snake Kills 

Evangelist but Pastor Says Congregation Will Hold Firm to Its Traditions," The 

Birmingham News) 

 

Kita harus belajar sesuatu mengenai hal ini.  Percaya bahwa sesuatu itu adalah Kitab Suci ketika 

sebenarnya bukan demikian bisa membawa kepada konsekwensi yang menyedihkan.  Demikian 

juga, percaya kalau sesuatu itu bukan Kitab Suci padahal sebenarnya memang Kitab Suci, akan 

membawa dampak yang kekal. 

 

 

 

 

   
             Subject: Ujian Pemalsuan Test 

        To:  Aaron Goerner 
 

 

 Dengan hormat,  
Menjawab pertanyaan  
UJIAN PEMALSUAN 
Injil Markus 16:17-18….”Semua orang Kristen harus minum racun yang 
mematikan, mereka yang bertahan tetap hidup sajalah orang-orang Kristen 
yang sebenarnya.” 
KOMENTAR:  Berapa di antara anda yang sudah menjalani ujian ini...kalau 
belum maka berarti anda tidak percaya kepada Kitab Suci anda sendiri atau 

EMAIL dari orang-orang Muslim: 
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               Reply 

anda bukan orang Kristen yang sebenarnya sehingga anda yakin anda tidak 
akan bisa bertahan menjalaninya......  
 
 

 
 

 

 

 

Re:  Ujian Pemalsuan.  (Respons Kristen Saya) 
 

    From:  Aaron Goerner 
    To:   

  
 

Salam, 
  
Terima kasih atas email anda. 
  
Apakah Alkitab itu Firman Allah? 
 
Teks ini (yang anda kutip) adalah tambahan dan bukan bagian asli dari Injil 
Markus.  Benjamin Warfield menulis tentang bagian ini, “...kepastian bahwa dua 
belas ayat terakhir dari Injil Markus itu merupakan tambahan sama pastinya 
dengan kepastian bahwa seluruh bagian lainnya dari Injil Markus itu memang 
asli.” (Counterfeit Miracles, 167). 
  
Ayat-ayat ini (Markus 16:9-20) kurang mendapatkan dukungan dari manuskrip-
manuskrip berbahasa Yunani yang awal.  Banyak dari Bapa-Bapa gereja awal 
tidak menunjukkan kalau mereka mengenal ayat ini (mis: Clement, Origen, 
Eusebius, dll). Yerome mengatakan bahwa “hampir semua salinan berbahasa 
Yunani tidak mencantumkan bagian akhir ini.”  Di antara beberapa saksi yang 
memiliki ayat-ayat ini, ada juga tanda asterik atau tanda khusus yang 
mengindikasikan bahwa bagian ini merupakan bagian yang ditambahkan ke 
dalam teks. 
  
1. Orang-orang Kristen tidak memiliki manuskrip asli Alkitab.  Kami hanya 

memiliki salinannya.  Al-Quran juga sama dalam hal orang-orang Muslim 
tidak memiliki hafalan yang asli dari Al-Quran seperti yang dikatakan oleh 
Muhammad.  Dengan kata lain, anda tidak bisa membandingkan hafalan Al-
Quran yang ada sekarang dengan hafalan yang dimiliki Muhammad.  Dan, 
sejauh pengetahuan saya, para ahli juga tidak setuju kalau orang-orang 
Muslim memiliki manuskrip awal yang merupakan tulisan dari apa yang 
dikatakan langsung oleh Muhammad.   

 
2. Orang-orang Kristen memiliki perkataan yang asli dari Perjanjian Baru dari 

ribuan salinan manuskrip dan bagian yang sudah dijaga selama berabad-
abad. 
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3. Sangat benar bahwa ada berbagai perbedaan dalam salinan-salinan dan 
bagian-bagian, yang berarti bahwa tidak semuanya identik (perbedaan yang 
terbesar ditemukan di dalam Markus 16:9-20; Lukas 11:2; Yohanes 7:53-
8:11; Kisah Para Rasul 20:28 dan 1 Yohanes 5:7-8).  Berbagai variasi itu 
berkaitan dengan hal-hal seperti pengucapan dan tata bahasa, dll.  Namun, 
tidak ada di antaranya yang berkaitan dengan doktrin besar Kristen.  
Sebagai contoh, tidak ada satupun perbedaan itu yang menyangkal tentang 
penyaliban dan kematian Yesus. 

 
4. Sangat penting untuk diingat bahwa semua perbedaan di antara manuskrip 

dan bagian-bagian itu tidak berarti bahwa isi aslinya tidak lagi ada atau 
terjaga di dalam tradisi manuskrip yang ada.  Berdasarkan semua manuskrip 
yang kami miliki, orang-orang Kristen tahu bahwa 98% bagian di dalamnya 
adalah sepenuhnya asli.  Kita memiliki 100% aslinya, tetapi ada sekitar 2% 
dari Perjanjian Baru dimana kita harus membuat pilihan yang mana dari 
bagian itu merupakan bagian yang asli dan yang mana yang bukan.  Proses 
untuk menentukan bacaan yang asli ini disebut sebagai “kritik teks.”    Sekali 
lagi, saya harus menekankan bahwa dalam bagian-bagian dimana ada 
ketidakpastian teksnya (sekitar 2% dari Perjanjian Baru) tidak ada satupun 
yang berkaitan dengan doktrin atau pengajaran Kristen besar.  Tidak ada 
keraguan mengenai doktrin-doktrin besar Kristen seperti mengenai 
penyaliban dan kematian Yesus di kayu salib. 

 
5. Kalau anda masih terus mengatakan bahwa orang-orang Kristen 

mengubahkan pengajaran Perjanjian Baru yang asli mengenai kematian dan 
kebangkitan Yesus, maka saya memiliki pertanyaan untuk anda:  

 
a. Siapa yang mengubah pengajaran Alkitab mengenai penyaliban dan 

kematian Yesus, kapan perubahan itu terjadi, dan mengapa?  
b. Apa bukti manuskrip yang anda miliki berkenaan dengan perubahan itu?  

Dengan kata lain, bisakah anda menunjukkan kepada saya bagian 
manuskrip atau keseluruhan manuskrip dari Perjanjian Baru yang 
mengajarkan bahwa Yesus tidak mati di kayu salib?  

 
 
Hormat saya,  
Aaron 
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HANYA ADA SATU VERSI  

AL-QURAN SAJA? 
 

ALKITAB D I ILHAMKAN OLEH ALLAH  

2 Timotius 3:16-17  

Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan 

kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 

Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik 

 

LATAR BELAKANG 
 

rang-orang Muslim yakin bahwa Al-Quran adalah mujizat di dalam dirinya sendiri.
37

  

Kebanyakan orang-orang Muslim salah mengira bahwa bagian dari hakekat mujizat Al-

Quran adalah bahwa karena salinan yang mereka miliki saat ini secara tepat merujuk 

kepada apa yang aslinya dikatakan secara langsung oleh Muhammad sekitar 1.400 tahun yang 

lalu.  Mereka percaya bahwa apa yang dikatakan malaikat Jibril kepada Muhammad dicatat di 

surga, 

 

“Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan (apa yang Dia kehendaki), 

dan di sisi-Nya-lah terdapat Ummul-Kitab” (Qs. 13:39). 

 
Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Qur'an, dan sesungguhnya Kami benar-benar 

memeliharanya (dari kesalahan) (Qs. 15:9) 

 
Sesungguhnya Kami menjadikan Al Qur'an dalam bahasa Arab supaya kamu 

memahami(nya).  We have made it a Qur'an in Arabic, that ye may be able to understand 

(and learn wisdom). Dan sesungguhnya Al Qur'an itu dalam induk Al Kitab (Lauh Mahfuzh) 

di sisi Kami, adalah benar-benar tinggi (nilainya) dan amat banyak mengandung hikmah. 

(Qs. 43:3-4).  

 

Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al Qur'an yang mulia, Nay, this is a Glorious 

Qur'an,  

yang (tersimpan) dalam Lauh Mahfuzh (Qs. 85:21-22) 

 

Kalau memang ada buku yang berisikan hafalan dari Muhammad itu di surga, tidak ada 

salinannya yang diturunkan kepada Muhammad karena ia tidak meninggalkan hafalannya yang 

                                                

37 Lihat “What Every Christian Should Know About the Quran”. 

 

O 

http://www.bible-quran.com/religious-beliefs/what-every-christian-should-know-about-the-quran/
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resmi, utuh, atau bahkan secara tertulis (mushaf) (Quran [Quran berarti hafalan]).
38

 Bentuk akhir 

dari kitab ini, yang sering disebut Al-Quran, dikumpulkan bertahun-tahun setelah kematian 

Muhammad, 
 

Versi yang paling diterima secara umum dari tradisi sejarah Al-Quran menempatkan 

pengumpulan terakhir dari teks konsonan di dalam masa kekhalifahan Usman sekitar dua 

puluh tahun setelah kematian Muhammad.  Peristiwa di sekitar pengumpulan terakhir dari 

Al-Quran, menurut catatan ini, adalah ekspedisi militer ke Azerbaijan dan Armenia di 

bawah kepemimpinan Jenderal Ḥudhayfa. Yang terjadi saat itu adalah pasukan Muslim dari 

Syria berselisih dengan pasukan Muslim dari Irak mengenai cara pelafalan Al-Quran pada 

saat doa bersama.  Untuk memulihkan keadaan, Usman menunjuk satu komisi yang terdiri 

dari empat orang yang dihormati dari Mekkah, yang diketuai oleh Zaid bin Thabit, untuk 

menyalin ‘lembaran-lembaran’ yang ada di tangan Hafsa.  Jika menemukan adanya 

perbedaan cara pembacaan dari kata-kata yang ada, mereka memilih menggunakan dialek 

Kuraisy.  Setelah para penulis itu menyelesaikan penugasan mereka, Usman menyimpan 

satu salinan di Medinah dan mengirimkan salinan lainnya ke al-Kufa, Basra dan Damaskus.  

Ia kemudian memerintahkan agar semua versi yang lainnya dihancurkan.  Akan tetapi, 

perintahnya tidak diindahkan di al-Kufa oleh Kelompok Ibnu Mas’ud (th  32 H/653M) dan 

pengikutnya.  Beberapa kesulitan mengerti versi kisah ini berkaitan dengan beberapa hal 

yang sangat penting, misalnya bisa diragukan kalau perbedaan pengucapan saja bisa 

menyebabkan adanya kekacauan yang sangat besar di antara kelompok militer pada masa 

awal penaklukkan yang dilakukan oleh Islam, lalu adanya pandangan yang diterima secara 

luas bahwa Al-Quran tidak memakai dialek Kuraisy (q.v) dan juga bahwa kecil 

kemungkinanya khalifah akan  memberikan perintah untuk menghancurkan salinan dari Al-

Quran yang sudah ada saat itu. Juga, munculnya nama Hafsa di dalam narasi ini 

kemungkinan besar hanya berfungsi untuk menjadi penghubung yang menyatukan versi-

versi dari Abu Bakar / Umar dan Usman secara bersama-sama dan untuk menyambungkan 

kembali rantai pemeliharaan dari sebuah teks yang memiliki otoritas yang secara umum 

belum dikenal di dalam masyarakat.  Meski ada kesulitan-kesulitan di dalam versi kronologi 

pengumpulan Al-Quran ini, para ahli secara umum menerima bahwa pemberian konsonan 

terhadap teks Al-Quran secara resmi dilakukan pada masa kekhalifahan Usman dan bahwa 

Zaid bin Thabit memainkan peranan yang sangat penting untuk tercapainya hal itu. (Gerhard 

Böwering, “Chronology and the Qurʾān.” Encyclopaedia of the Qurʾān. General Editor: 

Jane Dammen McAuliffe, [Leiden and Boston: Brill, 2005], CD-ROM version).  

 

Apa yang dianggap sebagai “mujizat terbesar” dari Muhamad, yaitu mushaf (bentuk tertulis dari 

hafalan Muhammad), bukanlah karya Muhammad sendiri.   Lebih lagi, kitab yang dimiliki oleh 

orang-orang Muslim sekarang ini (mushaf) memiliki perbedaan struktur dengan yang dihafalkan 

oleh Muhammad sendiri.  Stefan Wild, seorang yang sangat terkemuka dalam bidang Al-Quran 

dan leksikografy bahasa Arab, menuliskan, 

                                                

38 Kenyataan bahwa Muhammad tidak meninggalkan sebuah kitab yang sudah diselesaikan 

juga memunculkan pertanyaan mengenai apa arti dari bentuk tertulis hafalan Muhammad  
ketika dihubungkan dengan sebuah buku (kitab).  Diskusi yang sangat menolong mengenai 

hal ini saya baca dalam tulisan Daniel A. Madigan, The Qur’ân’s Self-Image: Writing and 

Authority in Islam’s Scripture. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2001, pp.23-45.  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mus'haf
http://dbmz6k5r32451.cloudfront.net/wp-content/uploads/Madigan-Qurans-Self-Image.pdf
http://dbmz6k5r32451.cloudfront.net/wp-content/uploads/Madigan-Qurans-Self-Image.pdf
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Tindakan untuk membuat tentang suatu aturan tentang bagaimana materi yang dihafalkan 

itu akan disebarkan dan dituliskan justru mengaburkan konteksnya sendiri.  Mushaf yang 

ada tidak memberikan kepada kita kata-kata Kenabian beserta dengan seluruh 

perkembangannya.  Kanonisasi, dengan demikian, menghasilkan suatu teks yang mengalami 

de-historisasi dan de-kontekstualisasi...  Atas dasar riset yang dilakukan oleh Angelika 

Neuwirth, kita bisa berasumsi akan adanya sebuah struktur yang komposisional, yaitu, 

adanya kesatuan yang sudah diatur, untuk beberapa surat yang diturunkan di Mekkah.  

Tetapi dalam beberapa kasus, surat-surat Mekkah itu terlalu pendek untuk menjadi sesuatu 

yang lebih dari sekedar gabungan-gabungan dari beberapa bagian koheren yang tidak 

terstruktur (103, 105, 106, 111), yang, bagaimanapun, menampakkan dengan jelas adanya 

penggabungan penghafalan. Untuk beberapa bagia surat Medinah yang paling panjang (2, 3, 

4, 5, 6), sangat sulit untuk membayangkan adanya sebuah penggabungan penghafalan.  

Karena itu kita harus mempertimbangkan bagian itu sebagai hasil dari sebuah proses 

pengaturan ulang. Proses ini secara natural akan memundurkan tanggal dari penghafalan 

yang pertama di dalam bagian-bagian yang kemudian dikumpulkan di dalam surat.  Ahli 

eksegese Muslim di sepanjang sejarah tidak pernah memiliki masalah untuk mengasumsikan 

bahwa beberapa ayat disisipkan kemudian ke dalam sebuah rangkaian kesatuan yang sudah 

ditetapkan.  Ahli eksegese Muslim memahami adanya penyisipan surat Medinah ke dalam 

surat Mekkah dan surat Mekkah ke dalam surat Medinah.  Kita tidak harus mengikuti 

perbedaan-perbedaan pandangan dari para ahli eksegese Muslim tentang di bagian mana 

saja terjadinya hal itu.  Tetapi kita bisa menjadikannya konfirmasi bahwa adanya mushaf 

saja sudah menunjukkan adanya usaha pembacaan-ulang dan penyusunan-ulang dari koleksi 

yang sudah ada sebelumnya.  Kenyataan bahwa susunan yang asli dari bagian-bagian yang 

ada sudah dihancurkan, dan bahkan susunan ayat-ayat yang awal yang ada di dalam suatu 

surat  itu menjadi tidak jelas karena pengaturan kembali mushaf,  sangat menyulitkan dalam 

usaha untuk memahami sebuat ayat atau suatu bagian (Why Self-referentiality? in Self-

referentiality in the Qur’an; Diskurse der Arabistik, 11. Ed. Stefan Wild. [Wiesbaden: Otto 

Harrassowitz, 2006], 11,12). 
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Pengumpulan yang dilakukan oleh Usman ini memunculkan pertanyaan. 
39

 Kalau salah satu 

mujizat yang terbesar dari Al-Quran adalah karena ia memiliki salinan yang persis sama yang 

berada di surga, lalu mengapa Muhammad sendiri tidak meninggalkan satu versi yang resmi dan 

utuh dari Al-Quran?  Mengapa membiarkan versi akhirnya disusun oleh komisi editorial yang 

ditunjuk oleh Usman? 
40

 Mengapa Jibril tidak langsung memberikan kepada Muhammad salinan 

surgawi dari Al-Quran seperti yang dilakukan Allah pada masa Musa?
41

 Kalau struktur  dalam 

kitab yang ada sekarang ini berbeda dengan yang dihafalkan Muhammad, apakah mungkin ada 

                                                

39 Bahkan pada masa Usman sekalipun sudah ada beberapa keberatan.  Menurut satu kisah ada 
beberapa orang yang datang kepada Usman, “Al-Quran adalah (banyak) kitab-kitab.  
Engkau memusnahkan semuanya kecuali satu saja” (At-Tabari, Ta’rikh, vol.1, 2952).  

Menurut kisah yang lain ada orang yang mengatakan kepada Usman, 

 

“Engkau sudah membakar kitab Allah.”  

 

Usman menjawab, “Orang-orang membaca (Al-Quran) dengan cara yang berbeda-

beda.  Nanti akan ada yang mengatakan, ‘Al-Quran milikku lebih baik daripada 

milikmu.’ Kemudian yang lainnya akan mengatakan,  ‘Tidak, milikku yang lebih 

baik.’” 

 

Kemudian mereka mengajukan keberatan kepada Usman, “Tetapi mengapa engkau 

membakar kumpulan-kumpulan (yang lainnya)?” 

 

Usman menjawab, “Aku tidak menghendaki ada yang lain kecuali yang sudah 

dituliskan di depan Rasulullah, dan yang terdapat pada halaman-halaman (suhuf) 

milik Hafsa.” (Al-Baladhuri, Ansab, vol.4.1, 550ff. dikutip oleh Gregor Schoeler, 

“The Codification of the Qur’an” in The Quran in Context, diedit oleh Neuwirth, 

Sinai, Marx [Brill 2010], p.787). 

 

40 Orang-orang Muslim mungkin akan salah paham dan mengatakan, “Mengapa Yesus tidak 

melakukan hal yang sama dengan Perjanjian Baru?”  Tetapi pertanyaan itu sangat tidak 
tepat karena orang-orang Kristen tidak membuat pengakuan yang sama tentang Perjanjian 

Baru seperti pengakuan orang-orang Muslim tentang Al-Quran. (mushaf).   

 

41 “Dan TUHAN memberikan kepada Musa, setelah Ia selesai berbicara dengan dia di gunung 
Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu, yang ditulisi oleh jari Allah” (Exodus 31:18). 
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juga perbedaan isi  di antara keduanya?  Apa saja varian-varian yang ada, dan mengapa Usman 

sampai memerintahkan agar semua itu dimusnahkan?
42

 

 

Kadang-kadang, saya akan mengajukan pertanyaan kepada teman-teman Muslim saya tentang 

varian-varian di dalam Al-Quran yang tidak banyak, tetapi mereka cenderung menyangkali hal 

                                                

42 Kekristenan adalah agama sejarah; apa yang dilakukan Allah di dalam sejarah ditegaskan 
oleh sumber-sumber sejarah.  Karena itu, sangat menarik untuk diketahui bahwa Kitab 

Suci Kristen memiliki sejarah tradisi tekstual.  Dengan pemahaman yang sangat luas 

seorang ahli Perjanjian Baru yang bernama B.F. Westcott menuliskan lebih dari seratus 
tahun yang lalu, 

 

Kita bisa, mungkin, karena tergesa-gesa dan kurang berpikir panjang, berharap 

bahwa tidak ada tempat untuk munculnya keraguan berkaitan dengan perkataan 

para rasul atau mengenai makna yang tepat yang dimaksudkan.  Tetapi jika 

direnungkan secara mendalam kita akan melihat betapa banyaknya keuntungan 

untuk mengingat kenyataan bahwa catatan dari pewahyuan itu, dan bahkan 

wahyunya sendiri, datang kepada kita melalui kehidupan manusia, mengalami 

semua kekuatan manusia, dan sangat menghargai keseluruhan hakekat 

kemanusiaannya.  Kenyataan ini, ketika kita menghadapinya nampak menjadi 

bagian dari disiplin keagamaan kita sendiri. Dan sebuah versi dari Perjanjian 

Baru yang akan dipakai secara populer dan dipelajari, harus mempertimbangkan 

juga keberadaan dari beberapa variasi dalam pembacaan dari teks aslinya, dan 

adanya berbagai penafsiran yang berbeda tentang hal itu.  Tidak bisa ada satu 

pihak yang memiliki otoritas penuh, tidak ada resep pemakaian, untuk 

memutuskan pertanyaan-pertanyaan di dalam  kritik ini.  Ketika Khalifah Usman 

memastikan penggunaan salah satu teks Al-Quran dan memusnahkan semua 

salinan yang lain yang berbeda dengan standarnya, ia memunculkan adanya 

keseragaman dari manuskrip-manuskrip yang berikutnya tetapi dengan 

mengorbankan dasar historisnya. Teks klasik yang akhirnya harus bergantung 

kepada satu jenis utama saja justru menjadi sangat terbuka terhadap kecurigaan 

yang paling serius.  Sebuah kitab yang bebas dari segala ambiguitas akan sangat 

kesulitan menjawab masalah-masalah berkaitan dengan pengalaman manusia, 

atau memberikan penyataan yang natural terhadap perasaan dan pernyataan 

manusia. (Some Lessons of the Revised Version of the New Testament, 2nd ed. 

[London: Hodder and Stoughton, 1897], 8-9). 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Brooke_Westcott
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itu.
43

  Namun, perlu diingat bahwa bahkan kalaupun keseluruhan volume yang ada mushaf itu 

memang tepat seperti yang dihafalkan oleh Muhammad, hal itu tidak secara langsung 

meneguhkan kebenarannya sebagai Firman Allah. 

 

Apakah volume dari kitab yang dimiliki oleh orang-orang Muslim itu Firman Allah atau bukan 

sangat bergantung kepada apakah hal itu berkaitan dengan wahyu-wahyu sebelumnya yang 

sudah diterima sebagai wahyu yang sah; apakah memang sah bagi Muhammad untuk 

mengatakan bahwa kata-kata yang diberikan kepadanya oleh malaikat Jibril itu adalah mujizat 

yang menegaskan ke-otentikan dari apa  atas apa yang dikatakannya sebagai Firman Allah; 

mengapa percaya kepada perkataan Muhammad mengenai kematian Yesus di kayu salib kalau 

Muhammad saja hidup lima ratus tahun dan ribuan kilometer jauhnya dari terjadinya peristiwa 

itu; apakah Injil Barnabas memang merupakan kesaksian sejarah yang valid dari abad pertama 

Masehi; dll.  

                                                

43 Francois De Blois, Teaching Fellow pada Department of the Study of Religions di 

School of Oriental and African Studies in London, meyakini, 

 

Bahwa ketiadaan yang sangat nyata akan berbagai varian di dalam Al-Quran 

adalah akibat dari kenyataan bahwa persebaran Al-Quran selalu terutama sekali 

dilakukan melalui lisan dan bukan melalui tradisi tulisan.  Keadaannya sangat 

mirip dengan yang terjadi kepada Weda, yang disusun jauh lebih awal 

dibandingkan dengan Perjanjian Baru atau pun Al-Quran dan disebarkan melalui 

berbagai abad hanya dengan lisan saja.  Di dalam Weda juga sungguh-sungguh 

tidak ada varian teks yang  terjadi.  Tetapi ini berarti bahwa methodologi dari 

kritik teks dan kritik sumber, sebagaimana yang sudah berhasil dikenakan 

kepada Perjanjian Baru, tidak bisa langsung diterapkan juga kepada Al-Quran.  

Jenis sumber yang berbeda  membutuhkan jenis methodologi yang berbeda 

(Francois De Blois, “Islam in Its Arabian Context” dalam The Quran in Context, 

diedit oleh Neuwirth, Sinai, Marx [Brill 2010], pp.618, 619). 

 

Keith Small menyampaikan cara pandang yang berbeda, 

 

Begitu kentalnya tradisi manuskrip Al-Quran yang mengandung bentuk dasar 

teks dari sisi konsonannya, bahkan dalam sebagian besar dari semua manuskrip 

awal yang ada.  Sebagai contoh, selain dari issu-issu berkaitan dengan ortografi 

awal, teks konsonan yang ditemukan di dalam Al-Quran tertua yang tersimpan di 

Perpustakaan Inggris yang bertanggal pertengahan 700-an pada dasarnya sama 

dengan teks konsonan dari Al-Quran yang dicetak di jaman ini.  Tidak 

ditemukan banyak perbedaan dalam frase, ayat-ayat, atau bagian-bagian di 

sebagian besar manuskrip awal.  Hanya kadangkala ditemukan sedikit varian 

kata.  Akan tetapi, ketidak-adaan varian bacaan di dalam semua manuskrip itu 

menjadi bukti akan adanya usaha pengeditan/standarisasi besar yang terjadi pada 

abad pertama keberadaan Islam, sebagaimana yang memang ditemukan di dalam 

Hadits. (“A Quranic Window onto New Testament Textual History”; Journal of 

the Institute of Islamic Studies; Number 1, 2011, p.34). 

 

https://s3.amazonaws.com/bible-quran-video/Documents/Keith-Small-Quranic-Window-New-Testament-Textual-History.pdf
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            Subject: Hanya Ada Satu Versi Al-Quran Saja? 

                  To:  Aaron Goerner 

 

 

 Sekarang, setelah begitu banyak terjadi perubahan, sangat mustahil 

kalau ada seseorang yang bisa pasti tentang bagian mana di dalam 

Alkitab yang masih asli atau yang palsu, kecuali kalau hal itu diuji dalam 

terang kebenaran yang sudah ada sebelumnya, terang Ilahi yang tidak 
akan bisa dipadamkan oleh kegelapan akibat kebodohan, perilaku dan 

kehendak manusia, dan yang kemurnian kebenarannya belum 

dicemarkan bahkan oleh satu dusta atau kesalahan apapun.  Itu tidak 

lain dari Al-Quran yang Suci yang dijamin pemeliharaannya oleh Allah, 

sebagaimana yang dikatakan-Nya (yang berarti demikian):  
 

“Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Qur'an, dan sesungguhnya 

Kami benar-benar memeliharanya (dari kesalahan)” [al-Hijr 15:9] 

 

 Di dalam nama Allah, 

Assalamualaikum 

Pak, 

Dengan penuh hormat, saya mau menyatakan sesuatu yang akan sulit 
anda sangkali yaitu bahwa Alkitab sudah direvisi oleh para Paus dan 

Pendeta berulangkali... orang-orang Kristen saling berbeda pandangan 

di antara mereka sendiri mengenai kematian Yesus.  Alkitab memiliki 

lebih dari satu edisi yang mengatakan hal yang berbeda... pertama-

tama jelaskan kepada saya yang mana yang harus saya percayai?  
Kemudian bagaimana anda akan membandingkan kitab yang penuh 

dengan kontradiksi itu dengan sebuah kitab yang sudah ditegaskan 

tidak mengalami perubahan apapun selama 1500 tahun... Al-Quran. 
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               Reply 

 Hanya ada satu versi saja dari Al-Quran selama 14 abad ini.  Kitab ini 

tidak dipalsukan seperti yang terjadi dengan Alkitab. 

 
 

 1400 sudah berlalu sejak pewahyuan Al-Quran dan tidak ada satu titik... 

satu kata... satu huruf pun di dalam Al-Quran yang diganti! 

 
 

 Ini satu-satunya kitab di dunia ini yang ada dalam teks aslinya tertulis 

dalam bahasa yang masih hidup selama lebih dari 1400 tahun tanpa 

ada perbedaan atau pengeditan. 

 
 

 Assalamu Alaikum! 

Apakah anda tahu bahwa Al-Quran tidak akan mungkin bisa diubah oleh 

siapapun di dunia ini. Ia adalah mujizat di seluruh dunia.  Ia penuh 

dengan kebenaran. 
 

 

 Al-Quran tidak mengalami perubahan selama 14 abad dan sudah 

disimpan di dada dan ingatan jutaan orang-orang Muslim dan dipelihara 
dalam bentuk tertulis tanpa ada perubahan satu katapun sejak ia 

diwahyukan kepada Muhammad. 
 

 

 Kami orang-orang Muslim percaya bahwa sejak huruf pertama dari 

Surat “Al-Fatihah” sampai ke surat terakhir yaitu Surat “An-Naas” di 

dalam Al-Quran itu berasal dari Allah dan anda tidak akan menemukan 
cacat apapun atau tambahan dari MANUSIA manapun ATAU 

penghapusan di dalamnya. 

 

 

 
 

             Re: Hanya Ada Satu Versi Al-Quran Saja (Respons Kristen Saya) 
 

         From:  Aaron Goerner 
         To:   

 
Salam, 

 

Bahkan kalaupun Al-Quran tidak pernah mengalami perubahan tidak secara langsung 

membuktikan kebenarannya.  Bisa dipastikan bahwa tidak mungkin mengatakan 

sesuatu itu benar hanya karena ia tidak mengalami perubahan.  Mungkin Al-Quran 
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tidak mengalami perubahan karena orang-orang di masa lalu menghancurkan bukti-

bukti perubahan yang terjadi.  Atau, mungkin ada beberapa perubahan tetapi ada 

manuskrip-manuskrip yang tidak dibukakan kepada orang banyak. 

Bahwa salinan-salinan kuno Al-Quran tidak semuanya cocok satu sama lain dibuktikan 

dengan adanya manuskrip dan bagian-bagian yang ditemukan di Masjid Agung di 

Sana’a di Yaman.  Lihat: The Oldest Qur'an Examined.
44 

 
 

 

Hormat saya, 

Aaron 

                                                

44 Temuan-temuan di Masjid Agung di Sana’a merupakan temuan yang sangat 

kontroversial.  Ada sekitar 1.500 bagian perkamen yang besarnya mulai dari satu 

potongan kecil sampai yang selebar folio yang berasal dari paling 950 salinan Al-

Quran yang  sudah diidentifikasikan.  Namun, hanya beberapa bagian saja yang 

sudah dipublikasikan, dan tidak bisa dipastikan kapan sisa yang lainnya akan 

dipublikasikan.  Sampai semua selesai dipublikasikan, kurang bijaksana kalau 

orang-orang Kristen memberikan penekanan kepada peninggalan-peninggalan itu 

dalam apologetika mereka.  

 

Stefan Wild mengatakan mengenai bukti-bukti yang ada itu, 

 

Bagian-bagian paling awal dari Al-Quran yang tertulis yang kita kenal memiliki 

beberapa ciri khas orthografi dan ornamental seperti di dalam manuskrip 

Yamani yang ditemukan baru-baru ini di Sanaa, yang kemungkinan bisa ditarik 

tanggal keberadaannya sampai abad ketujuh.  Tetapi sampai sekarang, tidak 

ditemukan adanya perbedaan teks yang berarti pada dokumen-dokumen awal 

itu dengan teks Al-Quran yang kita kenal (Stefan Wild, Why Self-referentiality? 

dalam Self-referentiality in the Qur’an; Diskurse der Arabistik, 11. Ed. Stefan 

Wild. [Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 2006], 16). 

 

Namun, tidak berarti bahwa tidak ada tahapan-tahapan yang terjadi menuju kepada 

apa yang akhirnya menjadi Al-Quran yang kemudian dikompilasi dan dikanonkan 

oleh Usman, 

 

Sebelum penetapan kitab yang tertutup atas dasar kanonisasi, Kitab Suci orang-

orang Muslim terbuka kepada prosedur yang invasif dan pengerjaan ulang yang 

strategis ... Al-Quran, sebagaimana juga Kitab Suci Al-Quran dan Kristen, 

merupakan ajang pertempuran dari tradisi-tradisi penafsiran.  Perbedaan yang 

penting nampaknya ada pada proses yang membawa kepada adanya textus 

receptus yang jauh lebih singkat daripada proses paralel yang terjadi kepada 

Kitab Suci orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen  (Ibid. 17). 

 

http://www.youtube.com/watch?v=yUmkloE78Kw
http://www.bible-quran.com/?p=5178#09
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ALKITAB ADALAH FIRMAN ALLAH  

Ibrani 1:1-3  

 Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek 

moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, 

maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan Anak-Nya, yang 

telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah 

menjadikan alam semesta. 

Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada 

dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, 

Ia duduk di sebelah kanan Yang Mahabesar, di tempat yang tinggi,. 

 

 

LATAR BELAKANG 
 

alah satu perbedaan antara keyakinan Muslim dan Kristen mengenai Kitab Suci adalah 

berkaitan dengan “perkataan langsung.”  Konsep orang-orang Muslim mengenai “Firman 

Allah” adalah bahwa Allah mengucapkannya secara langsung.  Orang-orang Muslim 

seringkali menunjukkan bahwa Kitab Suci orang-orang Kristen bukanlah “Firman Allah” karena 

ada banyak bagian yang tidak secara langsung diucapkan oleh Allah.
45

 

 

Meskipun banyak bagian di dalam Al-Quran secara jelas menuliskan perkataan langsung dari 

Allah, ada beberpa tempat dimana nampaknya pembicarannya adalah pribadi yang lain dan 

bukannya Allah. 

 

Ada banyak suara yang berbicara di dalam pengucapan Al-Quran, dan juga ada banyak 

sekali sasaran dari perkataan itu.  Sasaran dari perkataan itu bisa saja Nabi Muhammad atau 

seseorang atau sekelompok orang yang ada di sekitarnya.  Tetapi perkataan itu tidak selalu 

ditandai dengan cara yang sama, dan bahkan seringkali tidak diberi tanda sama sekali.  

Salah satu contoh yang menarik adalah di dalam surat yang pertama dan yang terakhir.  

Surat 1, adalah sebuah doa yang diucapkan oleh sekelompok orang.  Berbeda dengan 

banyak ayat lain, Allah bukanlah subyek yang ditunjukkan di dalam kata “kami” dalam 

frase, “Hanya Englaulah yang kami sembah.”  Di sini, Allah menjadi obyek, sedangkan 

subyeknya adalah sekelompok orang yang sedang bersembahyang.  Dalam hal ini, dengan 

demikian, Allah tidak menjadi pembicara, tetapi penerima pembicaraan itu.  Di dalam surat 

                                                
45

 Lihat “What Every Muslim Should Know About the Bible”. 

 

S 

http://www.bible-quran.com/religious-beliefs/what-every-muslim-should-know-about-the-bible/
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yang terakhir (114), sebuan doa, teks yang ada menuliskan, “Aku berlidung kepada Tuhan 

(yang memelihara dan menguasai) manusia.”  Tetapi kata pendahuluan dari kalimat ini dan 

juga dari keseluruhan doa ini adalah qul (“Katakanlah.”  Kata ini menandai bahwa kalimat 

yang ada di sini adalah kalimat pernyataan tidak langsung, sebuah laporan, atau perintah, 

atau pernyataan, kalimat ilahi.  Berbeda dengan yang ada di dalam surat 1, surat 114 

bukanlah sebuah doa yang diucapkan oleh sekelompok orang tetapi sebuah doa yang 

dinaikkan oleh seorang pribadi (Stefan Wild, Why Self-referentiality? Dalam Self-

referentiality in the Qur’an; Diskurse der Arabistik, 11. Ed. Stefan Wild. [Wiesbaden: Otto 

Harrassowitz, 2006], pp.15,16). 

 

Orang-orang Muslim perlu memahami bahwa Alkitab itu benar, akurat dan merupakan kesaksian 

yang diwahyukan oleh Allah tentang karya dan pengadilan Allah di dalam sejarah.  

 

“Seringnya pemakaian tema kesaksian di dalam Perjanjian Baru menekankan pentingnya 

pondasi sejarah bagi agama Kristen.  Peristiwa-peristiwa  yang sangat penting dalam 

pelayanan Yesus dilakukan di hadapan sahabat-sahabat dan murid-murid pilihan-Nya.  

Mereka hadir di Yerusalem pada minggu terakhir itu, dan ada dalam posisi yang kuat untuk 

memberikan kesaksian untuk kenyataan tentang pengadilan, penyaliban dan penguburan-

Nya.  Dan lebih lagi mereka adalah saksi yang kompeten untuk mendukung kenyataan 

tentang kebangkitan-Nya.” (A. A. Trite, “Witness” The New International Dictionary of 

New Testament Theology: 3:1047). 

 

Ada banyak bagian di dalam Alkitab dan bahkan di keseluruhan Alkitab yang dibuat dalam 

setting pengadilan dimana para saksi memberikan kesaksian.  Hal ini secara khusus nampak jelas 

dalam kitab Ayub
46

 dan juga Injil Yohanes.
47
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 Kitab Ayub dimulai di dalam sebuah setting ruang sidang dimana Allah mengatakan 

bahwa Ayub adalah seorang benar dan tulus, dan kemudia Iblis memberikan 

keberatan atas pernyataan itu (Ayub 1-2).  Bagian lain dari kitab ini adalah 

penegasan dari keputusan Allah mengenai Ayub di depan semua yang hadir dalam 

sidang surgawi itu.  Sejalan dengan perkembangan kitabnya, tiga sahabat Ayub 

menghakimi Ayub dengan mengatakannya sebagai orang berdosa tetapi tanpa 

didukung oleh bukti apapun.  Elifas menuduh Ayub dengan mengatakan, “Engkau 

mengurangi rasa hormat kepada Allah (Ayub 15:1-6)” dan “Kejahatanmu besar dan 

dosamu tak terhingga” (Ayub 22:5-11).  Bildad menuduh Ayub tanpa bukti, “anak-

anakmu telah berbuat dosa terhadap Dia, maka Ia telah membiarkan mereka dikuasai 

oleh pelanggaran mereka” (Ayub 8:3-6).  Zofar meminta Ayub bertobat atas dosa-

dosa yang dianggapnya ada, “Bertobatlah dan Allah akan memulihkan engkau” 

(Ayub 11:13-20).  Ayub meminta agar sahabat-sahabatnya membuat penilaian yang 

benar (Ayub 6:14-30), tetapi tidak berhasil.  Kebenarannya adalah bahwa Ayub tidak 

menderita karena ia melakukan dosa, melainkan karena ia dianggap sebagai orang 

benar oleh Allah!  
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Alkitab menuntut adanya tanggapan terhadap karya Allah dan mengandung catatan yang 

diwahyukan dan akurat tentang kesaksian orang-orang lain mengenai Yesus.  Ingat mengenai 

pertanyaan “Siapakah Yesus” dan kesaksian yang dituliskan di dalam Kitab Suci, yang menuntut 

tanggapan kita: 

 

Kesaksian dari Allah Bapa: 
 

"Inilah Anak-Ku yang Kukasihi, kepada-Nyalah Aku berkenan. (Matius 3:17) 

 

Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu, yang berkata: "Inilah Anak-Ku yang 

Kupilih, dengarkanlah Dia. (Lukas 9:35) 

 

Tanggapan yang Dituntut : Apakah anda percaya kepada kesaksian Allah Bapa? 

 

 

Kesaksian Musa: 
 

Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, 

akan dibangkitkan bagimu oleh TUHAN, Allahmu; dialah yang harus kamu dengarkan. 

seorang nabi akan Kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti 

engkau ini; Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan 

kepada mereka segala yang Kuperintahkan kepadanya. 

Orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan nabi itu demi 

nama-Ku, dari padanya akan Kutuntut pertanggungjawaban. (Ulangan 18:15,18, 19) 

 

Tanggapan yang Dituntut: Apakah anda percaya kepada kesaksian Musa? 
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 Paling tidak ada 15 saksi yang diajukan oleh Yohanes dan Yohanes memakai istilah-

istilah pengadilan/hukum sekitar 150 kali dengan memakai kata-kata seperti : 

bersaksi, mengakui, saksi, hukum, kebenaran, kesaksian, membuktikan, 

menghukum, menegaskan, keputusan, hakim, menghakimi, kekuasaan hakim, 

menuduh, meterai penegasan, bersalah,  tuduhan, penjahat, menjatuhkan hukuman.  

Ayat penutup dari Injil ini diakhiri dengan sebuah kesaksian, “Dialah murid, yang 

memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya dan kita 

tahu, bahwa kesaksiannya itu benar” (Yohanes 21:24).  Tidak percaya kepada 

kesaksian yang dijelaskan di dalam Injil berarti menghakimi penulis danmenuduh  

para saksi sebagai orang-orang yang—paling tidak— melakukan kesalahan, dan 

bahkan menuduh mereka sebagai pendusta.  

 

Injil Yesus diakhiri dengan pembalikan keadaan yang luar biasa.  Jelas sekali bahwa 

sebenarnya bukan Yesus yang menghadapi “pengadilan” melainkan kita semua.  

Kepercayaan atau ketidakpercayaan kita kepada bukti-bukti itu akan menentukan 

keberadaan kita di dalam kekekalan kita (lihat Yohanes 3:16-21; 8:24; 10:10; 20:30, 

31). 
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Kesaksian Yohanes Pembaptis, Nabi Abad Pertama: 
 

“Dan aku telah melihat-Nya dan memberi kesaksian: Ia inilah Anak Allah.”. (Yohanes 

1:34) 

 

Tanggapan yang Dituntut: Apakah anda percaya kepada kesaksian Yohanes 

Pembaptis? 

 

 

Tanda ajaib, Mujizat dan Kesaksian Yesus: 
 

Beberapa Mujizat Yesus : 

 Yesus menyembuhkan orang kusta. 

 Yesus menyembuhkan mereka yang tidak bisa berjalan. 

 Yesus mencelikkan mata orang buta. 

 Yesus berjalan di atas air. 

 Yesus memberi makan 5.000 orang (tidak termasuk wanita dan anak-anak) hanya 

dengan 5 roti dan dua ikan! 

 Yesus membangkitkan orang yang sudah mati selama empat hari. 

 Yesus bangkit dari kematian, dan tidak pernah mati lagi. 

Kesaksian Yesus: 

 

Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa mendengar perkataan-Ku dan 

percaya kepada Dia yang mengutus Aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak 

turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. 

 (Yohanes 5:24) 

 

Kata Yesus kepadanya: "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun 

yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku. (Yohanes 14:6) 

 

Lalu Imam Besar itu berdiri dan berkata kepada-Nya: "Tidakkah Engkau memberi 

jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap Engkau?" 

Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata Imam Besar itu kepada-Nya: "Demi Allah yang 

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

Jawab Yesus: "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi, Aku berkata kepadamu, 

mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang 

Mahakuasa dan datang di atas awan-awan di langit." 

Maka Imam Besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata: "Ia menghujat Allah. 

Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujat-Nya. 

Bagaimana pendapat kamu?" Mereka menjawab dan berkata: "Ia harus dihukum mati! 

 (Matius 26:62-66) 
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              Inbox 

EMAIL dari orang-orang Muslim 
Muslims: 

Tanggapan yang Dituntut: Apakah anda percaya kepada kesaksian Yesus? 

 

*Catatan: Ini adalah contoh singkat dari kesaksian yang ditemukan di dalam Kitab Suci.  

Bacalah Injil Yohanes untuk menemukan lebih banyak kesaksian.  Pertanyaannya adalah apakah 

anda mau percaya atau tidak.  Kalau tidak, atas dasar apa anda menolaknya? 

 

 

 

 

 

 

 

 
               

            Subject: Apakah Firman Allah itu? 
                  To:  Aaron Goerner 

 
 
 
 

 

 Apakah “perkataan langsung” dari Yesus? 

 

 Salam! 

 

… berulangkali Al-Quran menyatakan dirinya sebagai Firman Allah, di 

berbagai tempat dan dengan berbagai cara.  Di sisi lain, Alkitab tidak 

sering mengatakan demikian; bahkan kenyataannya kitab seperti Lukas 
dengan jelas mengatakan bahwa penulisnya menuliskan dengan 

memakai otoritasnya sendiri (Lukas 1:3 – “aku mengambil keputusan 

untuk membukukannya”— di sana bahkan tidak ada penyebutan bahwa 

ia adalah Firman Allah atau bahwa penulisnya diilhami oleh Roh Kudus; 
ia hanya merasa perlu mengambil keputusan untuk menuliskan apa 

yang dilihat dan didengarnya sehingga kebenaran itu akan diketahu; itu 

pernyataan penulisnya sendiri) jadi kalau penulisnya sendiri tidak 

menyatakannya, bahwa yang dituliskannya adalah Firman Allah, lalu 
siapa yang memiliki hak untuk membuat pernyataan yag demikian.  

Bukankah hal itu justru merupakan sebuah penghujatan?.. 

 

 Ketika ada lebih dari satu Alkitab, sementara hanya ada satu Al-

Quranul Karim, mudah untuk percaya bahwa bahwa Alkitab Suci 
yang asli sudah dipalsukan dari perkataan yang langsung dikatakan 

oleh Allah. 

 

 Injil berisi kisah tentang Yesus sebagaimana yang dikisahkan oleh 

Paulus, Yohanes, Lukas and Matius. Keempat kisah itu saling berbeda 
dan informasinya bertentangan.  Saya sudah membaca Injil.  

Dimanakah perkataan Allah kalau memang Injil adalah Firman Allah? 
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Allah sama sekali tidak ada di sana.  Bangun, saudaraku.  Alkitab 

sudah dipermainkan, dimanipulasi, dan diselewengkan oleh orang-

orang dan imam-imam yang jahat. 
 

 

*Catatan: Saya menerima banyak sekali “cut dan paste” dari orang-orang 

Muslim untuk tulisan di bawah ini dari berbagai situs Internet. 
 

 

 Perbandingan antara Alkitab dengan Al-Quran  

 [Dr. Gary Miller – dengan Komentar dari Yusuf Estes] 
  

Alkitab adalah Kumpulan dari Tulisan-Tulisan  

Al-Quran adalah Perkataan langsung dari Allah kepada 

Muhammad (Salallahu Alayhi Wasalam)  
Sementara Alkitab adalah kumpulan tulisan-tulisan dari berbagai penulis 

yang berbeda, Al-Quran adalah dikte (atau pengucapan).  Pembicara di 

dalam Al-Quran – sebagai orang pertama—adalah Allah yang 

Mahabesar berbicara langsung kepada manusia.  Di dalam Alkitab anda 

menemukan banyak orang menulis mengenai Allah dan anda 
menemukan di beberapa bagian Allah berbicara kepada manusia tetapi 

di beberapa bagian lainnya anda menemukan manusia yang menuliskan 

tentang sejarah atau pembagian informasi dari satu orang kepada orang 

lainnya (mis: Surat 3 Yohanes).  Alkitab di dalam terjemahan Bahasa 
Inggris versi King James berisi 66 kitab-kitab kecil.  Sekitar 18 di 

antaranya dimulai dengan perkataan “Inilah pernyataan Allah yang 

diberikan kepada si anu si anu...  Sedangkan yang lainnya tidak 

mencantumkan asal-usulnya.  Anda mendapati contoh di awal dari kitab 
Yunus yang dimulai dengan perkataan: Datanglah firman TUHAN kepada 

Yunus bin Amitae, mengatakan ... tanda kutip dan kemudian berlanjut 

sepanjang dua atau tiga halaman. 

  

Bandingkan ini dengan awal dari Kitab “Lukas” yang dimulai 
dengan perkataan: “(1) Banyak orang telah berusaha menyusun 

suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di 

antara kita, (2) seperti yang disampaikan kepada kita oleh 

mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan 
Firman. (3)  Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa 

itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil 

keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, (4) 

supaya engkau dapat mengetahui, bahwa segala sesuatu yang 
diajarkan kepadamu sungguh benar.  
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               Reply 

 Kita melihat penulis Kitab “Lukas” mengatakan “Banyak orang 

sudah menuliskan tentang hal ini, karena itu baik juga kalau aku 

melakukan hal yang sama.”  “Lukas” mengatakan bahwa karena 
ada banyak orang yang sudah memutuskan untuk menuliskan 

sesuatu tentang hal itu, karena mereka memang saksi mata atas 

semua kejadian itu, ia merasa bahwa meski ia bukan saksi mata 

untuk semua peristiwa itu, ia bisa memiliki “pemahaman yang 
sempurna tentang segala peristiwa itu dari asal mulanya.”  

Karena itu kitab ini hanyalah surat dari satu orang kepada 

seorang lainnya, yang dua-duanya tidak mengenal Yesus 

(alaihissalam) dan juga bukan saksi mata atas semua peristiwa 
yang terjadi itu.  

   

 

  
 

Re: Apakah Firman Allah itu (Respons Kristen saya). 
 

    From:  Aaron Goerner 
    To:   

 

 

Salam, 

 

Sebagai seorang Kristen, saya yakin bahwa Allah bisa dan memang berbicara melalui 

manusia yang secara Ilahi sudah dituntun untuk menuliskan firman, kehendak dan 

karya-Nya di dalam sejarah.  Saya yakin bahwa bisa dan memang ada hubungan antara 

apa yang dilakukan Allah dengan apa yang diamati oleh manusia.  Katena hubungan ini, 

Allah bisa dan memang secara Ilahi menuntun manusia untuk mencatat pengamatan itu 

sedemikian rupa sehingga hasilnya masih merupakan “Firman Allah.”  Muhammad 

sendiri tidak pernah menyangkali kemungkinan ini, lalu mengapa anda menyangkalnya? 

 

Saya masih harus banyak belajar tentang Islam dan sama sekali bukan seorang ahli.  

Namun, pelajaran yang saya lakukan sudah menolong saya untuk memahami bahwa 

orang-orang Kristen dan orang-orang Muslim memiliki pandangan yang berbeda 

tentang apa yang bisa dianggap sebagai Firman Allah. 
  

Orang-orang Muslim yang pernah berbicara dengan saya percaya bahwa kalau sesuatu 

mau disebut sebagai Firman Allah maka hal itu haruslah merupakan perkataan langsung 

dari Allah.  Orang-orang Kristen yakin bahwa Firman Allah bisa dinyatakan melalui 

perkataan manusia.  Kami percaya bahwa Allah bisa berkomunikasi dengan berbagai 

cara.  Ia bisa berkomunikasi secara langsung, Ia bisa berkomunikasi melalui malaikat, Ia 

bisa memakai mulut/pena seorang nabi, atau Allah bisa berkomunikasi melalui manusia 

seperti Lukas yang mengumpukan kesaksian-kesaksian dari saksi-saksi hidup lainnya, 

dll.  Firman Allah bisa dikomunikasikan dengan berbagai cara dan masih memiliki 

tingkat otoritas yang sama.  
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Saya melihat bahwa pandangan Muslim mengenai ‘Firman Allah” sangat problematis 

berkaitan dengan paling tidak tiga alasan: 

  

1. Membatasi pernyataan Allah hanya kepada perkataan langsung-Nya saja adalah 

sebuah bentuk perubahan.  

  

2. Membatasi pernyataan Allah hanya kepada perkataan langsung-Nya saja berarti 

bahwa Al-Quran juga bukan merupakan perkataan langsung dari Allah.  Menurut 

catatan orang-orang Muslim, Al-Quran dinyatakan oleh malaikat Jibril kepada 

Muhammad yang kemudian melafalkannya kepada manusia.  Ini akan membuat Al-

Quran menjadi “Firman Jibril.”  Kalau anda percaya bahwa Allah bisa menuntun 

malaikat Jibril untuk menyampaikan firman-Nya dan menyatakan karya-Nya, 

mengapa anda tidak percaya bahwa Allah bisa melakukan hal yang sama melalui 

manusia? 

  

3. Beberapa ahli sudah mengamati bahwa ada beberapa bagian di dalam Al-Quran 

dimana pembicaranya nampaknya adalah pribadi lain dan bukannya Allah, 

  

“Pandangan ortodoks dari bentuk dramatis dari Al-Quran adalah bahwa Allah 

merupakan pembicara dari awal sampai akhir, Muhammad penerimanya, dan 

Jibril adalah tokoh penghubung dari pewahyuan itu—meski siapapun yang 

kemudian nampak menjadi pembicara atau penerimanya.  Sebuah analisa dari teks 

menunjukkan bahwa keadaan yang sebenarnya jauh lebih rumit dari pandangan 

itu.  Dalam bagian-bagian yang nampaknya merupakan bagian tertua di dalam Al-

Quran, pembicara dan sumber dari wahyu itu tidak diindikasikan.  Dalam 

beberapa bagian (XCI, 1-10, CI, CII, CIII, etc.) bahkan tidak ada indikasi bahwa 

berita yang ada berasal dari pribadi Ilahi, dan di beberapa bagian lain (LXXXI, 

15-21, LXXXIV, 16-19, XCII, 14-21, etc.) Muhammad justru nampak menjadi 

pembicaranya” (Pearson, J.D. “Al-Kur’an”, in The Encyclopaedia of Islam, E. J. 

Brill, Leiden, CD-ROM version). 

  

Dari sudut pandang Kristen, hanya karena pembicaranya pribadi lain dan bukan Allah 

tidak secara otomatis membuat sebuah pernyataan tidak layak menjadi Firman Allah.  

Namun, dalam pandangan anda, hal itu bisa menjadi masalah. 

  

Orang-orang Kristen percaya bahwa Allah memakai pengamatan, pembelajaran, dan 

bahkan penyelidikan manusia, seperti Lukas, untuk menjelaskan firman dan karya-Nya.  

Nampaknya hal ini juga bahkan merupakan pandangan orang-orang Muslim tentang Al-

Quran.  Allah tidak mengajar Muhammad untuk berbicara dalam bahasa Arab; namun 

Allah memakai pemahaman Muhammad akan bahasa Arab untuk menyampaikan Al-

Quran dengan menggunakan bahasa Arab.  Allah jelas sekali memakai ingatan dan 

pikiran Muhammad dan juga ingatan dari orang-orang lain.  Orang-orang Muslim 

percaya bahwa Allah memakai kemampuan menulis manusia untuk menuliskan apa 

yang diucapkan oleh Muhammad.  Orang-orang percaya bahwa Allah memakai 

kemampuan editorial manusia untuk mengumpulkan Al-Quran.  Inti penjelasan saya 
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adalah bahwa Allah memakai berbagai cara untuk menyampaikan firman-Nya; karena 

itu, anda tidak bisa secara otomatis menolak cara yang bisa dipakai oleh Allah untuk 

menyampaikan Kitab Suci Kristen.  

  

Orang-orang Kristen percaya bahwa Alkitab adalah wahyu dan orang-orang Muslim 

percaya bahwa tradisi (hadits) tentang kehidupan Muhammad adalah salah satu bentuk 

wahyu.  Bahkan kalaupun Lukas tidak menuliskan apa yang anda sebut sebagai 

“perkataan langsung dari Allah,” hal itu tidak berarti bahwa Injil Lukas bukanlah wahyu 

yang memiliki otoritas.  Yesus hidup.  Ia sudah naik ke surga, dan sudah menerima 

segala kuasa di langit dan di bumi (Mazmur 2; Daniel 7:13-14; Matius 28:18-20).  

Setelah Yesus naik ke surga, Ia mengutus Roh Kudus (Lukas 24:49; Kisah Para Rasul 

1:8).  Yesus mengatakan tentang Roh Kudus “Dialah yang akan mengajarkan segala 

sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan 

kepadamu” (Yohanes 14:26). 

 

Sebagai seorang Kristen, saya sering menemukan orang-orang Muslim memakai standar 

ganda.
48

  Adalah standar ganda ketika orang-orang Muslim mengkritik Perjanjian Baru 

dengan mengatakan bahwa kitab itu dituliskan setelah kematian Yesus (kurang dari 100 

tahun setelah kematian Yesus), sedangkan Bukhari and Muslim ibn al-Hajjaj juga 

mengumpulkan hadits Muhammad lebih dari 200 tahun setelah ia mati.  Ketika Lukas 

menuliskan Injilnya, Yesus hidup dan dimuliakan.  Lukas masih bisa mewawancarai 

para saksi mata.  Lukas mendapatkan tuntunan Ilahi untuk menuliskan apa yang 

dituliskannya. 

 

Kalau anda tidak percaya bahwa Allah memakai berbagai cara maka tidakkah itu berarti 

bahwa argumentasi anda akan berantakan karena jatuh ke dalam kesalahan logis yang 

biasa disebut sebagai special pleading?  Maksud saya dalam hal ini adalah bahwa 

untuk bisa secara konsisten menerapkan standar dan prinsip yang anda pegang berkaitan 

dengan Kitab Suci orang Kristen, maka anda juga harus percaya bahwa Allah memang 

secara langsung sekedar menurunkan saja kepada manusia sebuah Al-Quran yang sudah 

dituliskan sebelumnya (Allah melakukan hal ini dengan Sepuluh Hukum: Keluaran 

31:18; 32:15-16; 34:1; Ulangan 4:13; 9:10).  Tetapi anda tidak mempercayai demikian.  

Anda percaya bahwa Allah memakai berbagai cara.  Lalu mengapa anda menolak cara 

yang dipakai oleh Allah dalam kaitannya dengan tulisan Lukas? 
 

Kiranya anda tetap diberi kesehatan, hikmat, kebaikan, dan tuntunan,  

Aaron 

                                                
48

 Keahlian kritis yang dipakai orang-orang Muslim untuk melawan Alkitab 

membuktikan adanya lebih dari satu prototipe yang muncul sebelum dilakukannya 

kodifikasi dan kanonisasi dari Al-Quran yang ada sekarang (lihat Dr. Stefan Wild, 

"The History of the Quran: Why there is no State of the Art").  Juga ada 

tradisi tekstual yang berupa hadiths (Eric F.F. Bishop, "Form-Criticism and the 

Forty-two Traditions of al-Nawawi," Muslim World, Vol. 30, No. 3, 1940, pp. 253-

61; "Academic scholarship in the Western tradition" in Wikipedia). 

 

http://www.nizkor.org/features/fallacies/special-pleading.html
http://www.bible-quran.com/stefan-wild-history-quran/
http://www.bible-quran.com/six-reasons-i-am-studying-hadith/
http://en.wikipedia.org/wiki/Hadith#Western_academic_scholarship
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APAKAH ALKITAB SUDAH DIUBAH? 
 

FIRMAN ALLAH KEKAL SELAMANYA 

Yesaya 40:8 

Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-

lamanya.. 

 

Yeremia 8:8  

Bagaimanakah kamu berani berkata: Kami bijaksana, dan kami mempunyai Taurat TUHAN? 

Sesungguhnya, pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong?  

 

 

LATAR BELAKANG 
 

ecara tradisional, tahrif menunjukkan satu dari dua hal ketika orang-orang Muslim 

mengaplikasikannya kepada Kitab Suci orang-orang Kristen dan orang-orang Yahudi.  

Yang pertama adalah bahwa makna dari teks sudah disalah-artikan di dalam terjemahan 

atau tafsirannya (tahrif al-maʿānī,).  Yang kedua adalah bahwa teks itu sendiri yang sudah 

diubah secara sengaja (tahrif al-naṣṣ)
 49

    

 

Sementara anggapan tentang penyimpangan dari Kitab Suci Kristen merupakan bagian inti dari 

tuduhan orang-orang Muslim terhadap Kekristenan saat ini, hal itu sebenarnya tidak terjadi di 

masa-masa awal,  

 

Dalam lima abad pertama tahun Hijriah (abad ketujuh sampai kesebelas tahun Masehi), 

para komentator, teolog dan ahli hukum Islam biasanya membahas tentang “Kitab-Kitab 

Suci yang terdahulu” dengan pemahaman, atas dasar referensi dari Al-Quran sendiri 

bahwa Kitab-Kitab Suci itu, Taurat, Mazmur dan Perjanjian Baru,  adalah memang 

diberikan oleh Allah tetapi disalah-tafsirkan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang 

Kristen.  Dialog Muslim-Kristen yang terjadi pada aabad-abad itu seringkali berisi 

perdebatan tentang penafsiran yang benar terhadap satu bagian tertentu di dalam Alkitab.  

Setelah abad kesebelas, ada perubahan karakter yang cukup jelas di dalam dialog yang 

terjadi.  Setelah titik ini orang-orang Muslim mulai membuat argumentasi bahwa teks 

Alkitab yang asli sudah dengan sengaja dipalsukan dan karena itu tidak layak dipercaya 

dan tidak bisa menjadi dasar untuk dilakukannya dialog.  Martin Accad pernah 
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 Biasanya pertanyaan mengenai tahrif berpusat kepada Alkitab; namun, Al-Quran melakukan 
kesalahan dalam hal tahrif al-naṣṣ karena orang-orang Muslim percaya bahwa Al-Quran 

sepenuhnya menggantikan Kitab-Kitab Suci yang sudah ada sebelumnya dari orang-orang 
Yahudi dan orang-orang Kristen.  Al-Quran juga bersalah dalam tahrif al-maʿānī, dan ini 

dengan jelas ditunjukkan dalam kaitannya dengan penyaliban dan kebangkitan Yesus di 

hari pertama minggu itu..  

 

S 



Apakah Alkitab Sudah Diubah? 

 

mengatakan, “bisa ditunjukkan bahwa sampai pada masa Ibnu Hasyim
50

 di abad 

kesebelas, tuduhan untuk adanya tahrif dalam arti “pemalsuan secara sengaja terhadap 

teks Kitab Suci” tidak sungguh-sungguh dimunculkan.  Bahkan pada saat-saat dimana 

ada kecurigaan yang besar dan serius yang diangkat terhadap integritas sebuah teks, 

tuduhan yang demikian tidak bisa dianggap sebagai elemen yang mendasar atau yang inti 

di dalam perbincangan antara orang-orang Muslim dengan orang-orang Kristen.  Kalau 

tuduhan itu menjadi titik awal di dalam perbincangan demikian pada jaman ini, perlu 

untuk dipahami bahwa pada awalnya tidaklah demikian, dan karena itu ada kemungkinan 

untuk berpikir secara berbeda.  Bahkan setelah masa Ibnu Hasyim, sampai ke akhir abad 

keempat-belas, Ibnu Taymiyya mengakui bahwa pandangan Islam mengenai tahrif dalam 

arti penyimpangan teks masihlah terpecah-belah dan sangat ambigus” (“The Gospels in 

the Muslim Discourse of the Ninth to the Fourteenth Centuries” dalam A 

Common Word: Muslims and Christians on Loving God and Neighbor edited by 
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  “Dalam penjelasan detail Iẓhār tabdīl al-yahūd wa-l-naṣārā lil-tawrāt wa-l-injīl, “Penjelasan 

tentang perubahan-perubahan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang Kristen 

terhadap Taurat dan Injil,” Ibnu Hasyim memaparkan kasus demi kasus yang kemudian dijadikan 

dasar pernyataannya bahwa teks Alkitab pasti sudah dengan sengaja diubah dan dipalsukan oleh 

orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Lazarus-Yafeh, 
Ibn Ḥasyim mendasari pernyataannya atas dasar apa yang dianggapnya sebagai ketidaktepatan 

kronologis dan geografis, kemustahilan theologis dan sikap para nabi yang dianggapnya tidak 

pantas, selain hal-hal lain juga dan juga berbagai bagian lain (lihat MUJIZAT).  Meskipun 
bersikeras mengatakan bahwa Alkitab tidak bisa dipercaya, dan penolakannya untuk memakai 

Alkitab untuk membuktikan kebenaran dari sebuah agama atau seorang nabi, Ibnu Hasyim tetap 

saja bersikeras  mengatakan bahwa bagian-bagian tertentu dari Alkitab memberikan kesaksian 
mengenai Muhammad dan nubuatan mengenainya.  Sikap yang mendua yaitu berupa penolakan 

dan sekaligus bersandar kepada Alkitab yang “sudah diubahkan” itu muncul di dalam seluruh 

literatur Muslim yang membahas mengenai topik ini” (Shari Lowen, “Revisions and Alteration.”  

Encyclopaedia of the Qurʾān. General Editor: Jane Dammen McAuliffe, [Leiden and Boston: 
Brill, 2005], CD-ROM version).  

https://s3.amazonaws.com/bible-quran-video/Documents/Gospels-in-Muslim-Discourse-Accad.pdf
https://s3.amazonaws.com/bible-quran-video/Documents/Gospels-in-Muslim-Discourse-Accad.pdf
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Miroslav Volf, Ghazi bin Muhammad, and Melissa Yarrington; [Grand Rapids, MI: 

Eerdmans, 2010], 59).
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Yerermia 8:8 adalah teks Alkitab yang kadangkala dipakai oleh orang-orang Muslim dalam 

tuduhan mereka bahwa Kitab Suci Kristen sudah dipalsukan.  Ini menjadi kesempatan yang 

sangat baik bagi orang-orang Kristen.  Biasanya pertanyaan mengenai tahrif berfokus kepada 

Alkitab; namun, orang-orang Muslim juga bersalah karena tahrif dan Al-Quran juga demikian.  

Al-Quran bersalah dalam tahrif al-naṣṣ (merubah teks secara sengaja) karena orang-orang 

Muslim percaya bahwa Al-Quran sepenuhnya menggantikan Kitab Suci orang-orang Yahudi dan 

orang-orang Kristen.  Al-Quran juga bersalah dalam tahrif al-maʿānī (kesalahan mengartikan 

atau menafsirkan).  Ini dengan jelas ditunjukkan berkaitan dengan penyaliban Yesus dan 

kebangkitan tubuh-Nya pada hari pertama minggu itu. 

 

 

 

 

 

 

 
          

               
             Subject: Alkitab Jelas Sudah Diubah  

       To:  Aaron Goerner 
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 Untuk belajar lebih lanjut silahkan baca: 

Hartwig Hirschfield, “Muhammadan Criticism of the Bible”; The Jewish 

Quarterly Review, Vol.13. No.2 (January, 1901), pp.222-240. 

Gordon Nickel, Early Muslim Accusations of Tahrif: Muqatil Ibn 

Sulayman’s Commentary on Key Qur’anic Verses; in David Thomas 

(ed.), The Bible in Arab Christianity (Brill, 2007), pp. 207-23. 

___________, Narratives of Tampering in the Earliest Commentaries on the 

Qur’an, Brill Academic Publishers, 2010. 

Abdullah Saeed, “The Charge of Distortion of Jewish and Christian 

Scriptures”; The Muslim World; Vol. 92, 2002, pp.419-436. 

Christine Schirrmacher, “Islamic Views about Christian Scriptures”; 

Institute for Islamic Studies of the Evangelical Alliance in Germany, Austria, 

Switzerland. 

“Corruption of Previous Scriptures”; WikiIslam 

“Qur'an, Hadith and Scholars:Corruption of Previous Scriptures” 

WikiIslam 
 

https://s3.amazonaws.com/bible-quran-video/Documents/Muhammadan-Criticism-of-the-Bible-Hirschfeld.pdf
https://s3.amazonaws.com/bible-quran-video/Documents/EarlyMuslimAccusationsTahrif-Muqatil-ibn-Sulayman.pdf
https://s3.amazonaws.com/bible-quran-video/Documents/EarlyMuslimAccusationsTahrif-Muqatil-ibn-Sulayman.pdf
https://s3.amazonaws.com/bible-quran-video/Documents/The-Charge-of-Distortion-of-Jewish-and-Christian-Scriptures_Abdullah+Saeed.pdf
https://s3.amazonaws.com/bible-quran-video/Documents/The-Charge-of-Distortion-of-Jewish-and-Christian-Scriptures_Abdullah+Saeed.pdf
https://s3.amazonaws.com/bible-quran-video/Documents/Islamic-Views-Christian-Scriptures(Christine-Schirmacher).pdf
http://wikiislam.net/wiki/Corruption_of_Previous_Scriptures_(Qur%27an_2:79)
http://wikiislam.net/wiki/Qur%27an,_Hadith_and_Scholars:Corruption_of_Previous_Scriptures
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  “Bagaimanakah kamu berani berkata: Kami bijaksana, dan kami 

mempunyai Taurat TUHAN?  Sesungguhnya, pena palsu penyurat 

sudah membuatnya menjadi bohong (Yeremia 8:8)” 
 

…kita melihat dengan jelas bahwa orang-orang Yahudi sudah 

sangat memalsukan Alkitab dengan hukum budaya buatan 

manusia mereka, dan mereka membuat Alkitab menjadi 
kebohongan! 

 

 Al-Quran mengatakan bahwa INJIL DAN TAURAT SUDAH 

DIUBAHKAN.  Itu berarti bahwa orang-orang Yahudi mengubah Kitab 

mereka dan juga Taurat (sebagaimana yang ditegaskan di dalam 
Yeremia 8:8). 

 
 

 DEMI NAMA ALLAH, YANG MAHA PENGASIH DAN MAHA 

PENYAYANG 

Puji kepada-Nya, Penguasa Atas Langit dan Bumi. 

Dan kiranya damai dan berkat dicurahkan ke atas Nabi Kekasih dan 
Terakhir bagi Kita Hazrat Muhammad (S.A.W) Dan semua Ahl-e-

Baytnya (Anggota keluarga beliau), dan semua Aal (Keturunannya), 

dan juga Izwaaj beliau (Isteri-isteri), dan Ashaab beliau (Sahabat-

Sahabat) dan Tabieen (Murid-murid Sahabatnya), dan Taba Tabieen 

(Murid-murid Tabieennya), dan Auliya Allah (Para kekasih Allah), dan 
semua Ummah Muslim... 

Saudara, anda sepenuhnya salah.  Anda tidak bisa menilai Al-Quran 

atas dasar Alkitab karena Al-Quran dengan jelas mengatakan bahwa 

Kitab Suci yang lama sudah diubahkan.  Kami percaya bahwa Alkitab 
yang anda miliki sudah diubah (dan kami juga sudah 

membuktikannya, anda hanya tidak mau menerimanya saja), jadi, 

bagaimana bisa memakai Alkitab untuk membuktikan bahwa Al-

Quran salah?  Kalau memang Kitab Suci yang lama itu benar, lalu 
mengapa perlu ada Kitab Suci yang baru?  Saya tidak tahu mengapa 

anda percaya kepada Perjanjian Lama meski Alkitab anda sendiri 

dengan jelas mengatakan tentang adanya pemalsuan dari pena para 

penulis (orang-orang Yahudi) yang sudah mengganti Alkitab.  Lihat 

Yeremia 8:8.  
Al-Quran dinyatakan karena Kitab Suci yang lama sudah diubahkan.  

Dan mengapa tidak ada Kitab Suci/kitab lain setelah Al-Quran?  

Karena Al-Quran sendiri mengatakan bahwa dirinya adalah yang 

sempurna dan tidak akan pernah bisa berubah karena Allah sendiri 
turun tangan memeliharanya.  Dan Al-Quran bukan dipelihara di atas 

kertas tetapi di dalam hati orang-orang Muslim.  Tidak ada satupun 

yang bisa menghancurkan atau mengubah satu titikpun di dalam  Al-
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Quran.  Sementara itu, Alkitab anda tidak pernah mengatakan 

dirinya sempurna dan tidak akan bisa diubahkan.  Dan bahkan para 

ahli di antara anda sendiri yang mengatakan bahwa Alkitab tidak 
selalu Firman Allah, tetapi kadangkala Firman Allah dan kadangkala 

juga perkataan manusia kepada manusia.  Dan lebih dari itu, Alkitab 

anda sendiri (yang dianggap sebagai Firman Allah) bersaksi tentang 

kedatangan seorang Nabi yang akan menuntun dan bersaksi bahwa 
Yesus tidak menyelesaikan pengajarannya dan mengatakan banyak 

hal yang tidak bisa diterima oleh banyak orang sejamannnya...  

BISAKAH ADA MENJAWAB PERTANYAAN SAYA DENGAN TEPAT?  Saya 

tahu bahwa anda hanya akan menjawab dengan rasa frustasi dan 
tidak akan memberikan jawaban yang logis.  Tetapi saya tetap 

berharap bahwa anda akan memberikan rerspons yang baik 

meskipun itu hanya berupa khayalan kosong saja. 
 

 

 

 
 

              Re:  Alkitab Jelas sudah Diubah (Respons Kristen saya) 
 

       From:  Aaron Goerner 
       To:   

 

Salam, 

 

Anda membuat referensi kepada Yeremia 8:8, tetapi bagian ini tidak mengatakan 

bahwa teks dari Taurat sudah dipalsukan.  Kalau anda membaca konteks lebih luas 

dari kitab Yeremia, anda akan melihat bahwa para pemimpin agama Yahudi 

mengatakan kepada bangsanya bahwa semuanya baik-baik saja, bahwa akan ada 

damai sejahtera, dan bahwa Allah menyertai mereka.  Yeremia mengatakan bahwa 

mereka berdusta.  Nebukadnezar raja Babel sedang datang dan akan menghancurkan 

Yerusalem serta membawa banyak bangsa Yahudi ke dalam pembuangan.  Para nabi 

palsu memberitakan damai sejahtera saja.  Yeremia mengatakan bahwa tidak akan 

ada damai sejahtera.  Kalau anda membaca dengan seksama, anda akan melihat 

bahwa Yeremia tidak mengatakan bahwa teks dari Taurat sudah dipalsukan:  

 

Yeremia 8:7-11  

7 Bahkan burung ranggung di udara mengetahui musimnya, burung tekukur, 

burung layang-layang dan burung bangau berpegang pada waktu kembalinya, 

tetapi umat-Ku tidak mengetahui hukum TUHAN. 

8 Bagaimanakah kamu berani berkata: Kami bijaksana, dan kami mempunyai 

Taurat TUHAN? Sesungguhnya, pena palsu penyurat sudah membuatnya 

menjadi bohong. 

9 Orang-orang bijaksana akan menjadi malu, akan terkejut dan tertangkap. 

Sesungguhnya, mereka telah menolak firman TUHAN, maka kebijaksanaan 

apakah yang masih ada pada mereka? 
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10 Sebab itu Aku akan memberikan isteri-isteri mereka kepada orang lain, 

ladang-ladang mereka kepada penjajah. Sesungguhnya, dari yang kecil 

sampai yang besar, semuanya mengejar untung; baik nabi maupun imam, 

semuanya melakukan tipu. 

11 Mereka mengobati luka puteri umat-Ku dengan memandangnya ringan, 

katanya: Damai sejahtera! Damai sejahtera!, tetapi tidak ada damai sejahtera 
 

Satu hal lain yang perlu diperhatikan di sini adalah kata “pena” di dalam ayat 8.  

Kata “pena” juga bisa dipakai sebagai metafora untuk lidah: 

 

Mazmur 45:2  

2 Hatiku meluap dengan kata-kata indah, aku hendak menyampaikan sajakku 

kepada raja; lidahku ialah pena seorang jurutulis yang mahir 
 

Yeremia 8 tidak mengajarkan bahwa teks dari Taurat sudah dipalsukan.  Namun, 

teks itu sudah ditafsirkan secara salah dengan pena/lidah dusta dari para pemimpin 

agama.  Yeremia membuat tuduhan yang sama di bagian lain: 
 

Yeremia 5:31  

31 Para nabi bernubuat palsu dan para imam mengajar dengan sewenang-

wenang, dan umat-Ku menyukai yang demikian! Tetapi apakah yang akan 

kamu perbuat, apabila datang kesudahannya? 
 

Satu teks lain di dalam kitab Yeremia membuktikan kenyataan itu: 

 

Yeremia 26:4-6  

4 Jadi katakanlah kepada mereka: Beginilah firman TUHAN: Jika kamu 

tidak mau mendengarkan Aku, tidak mau mengikuti Taurat-Ku yang telah 

Kubentangkan di hadapanmu, 

5 dan tidak mau mendengarkan perkataan hamba-hamba-Ku, para nabi, yang 

terus-menerus Kuutus kepadamu, -- tetapi kamu tidak mau mendengarkan -- 

6 maka Aku akan membuat rumah ini sama seperti Silo, dan kota ini menjadi 

kutuk bagi segala bangsa di bumi.” 
 
 

Allah tidak akan memerintahkan kepada umat-Nya bahwa mereka harus mengikuti 

Taurat-Nya jika Taurat itu sudah dipalsukan.  Bagian lain di dalam Kitab Suci yang 

menegaskan bahwa Alkitab bisa dipercaya, bisa dilihat dari pengajaran Yesus ini: 

 

Matius 5:17-19  

17 “"Janganlah kamu menyangka, bahwa Aku datang untuk meniadakan 

hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, 

melainkan untuk menggenapinya. 

18 Karena Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya selama belum lenyap 

langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari 

hukum Taurat, sebelum semuanya terjadi. 
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19 Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat 

sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang 

lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam Kerajaan Sorga; 

tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah 

hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam Kerajaan 

Sorga. 

Sebagaimana Yeremia, Yesus juga membuat penilaian yang sama terhadap para 

pemimpin agama di jaman-Nya. 

 

Matius 23:1-3  

1 Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-murid-

Nya, kata-Nya: 

2 "Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. 

3 Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan 

kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena 

mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. 

 

Dengan mengutip ayat dari Yeremia keluar dari konteksnya, anda sedang melakukan 

hal yang sama dengan orang-orang yang tidak percaya dan para guru palsu di masa 

Yeremia dan masa Yesus.  

 

Hormat saya, 

Aaron 



Apakah Al-Qur’an Adalah Firman Allah? 
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BUKTI BAHWA AL-QURAN BUKAN 

BERASAL DARI ALLAH ESA YANG 

BENAR  
 

LATAR BELAKANG 
 

ebagai seorang Kristen, saya berjuang untuk memberikan penekanan kepada Injil di dalam 

perbincangan saya dengan orang-orang Muslim (1 Korintus 15:1-4).  Semua fokus yang 

lain tidak bisa disebut pendekatan Kristen.  Ini bukan berarti saya tidak berbicara 

mengenai hal lainnya, tetapi untuk mengatakan bahwa semua jalan akan menuju kepada salib 

Yesus, kematian, penguburan, dan kebangkitan-Nya pada hari pertama minggu itu. 

 

Dengan menyangkali kematian Yesus di kayu salib, orang-orang Muslim menolak pengajaran 

utama dari Kekristenan.  Salah satu bagian Al-Quran memberikan pernyataan demikian, 

 

 
157

 dan karena ucapan mereka : "Sesungguhnya kami telah membunuh Al Masih, 'Isa 

putra Maryam, Rasul Allah", padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak (pula) 

menyalibnya, tetapi (yang mereka bunuh ialah) orang yang diserupakan dengan 'Isa bagi 

mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang (pembunuhan) 'Isa, 

benar-benar dalam keragu-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai 

keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka, mereka 

tidak (pula) yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah 'Isa, anak Maryam (Qur’an 

4:157, Muhsin Khan) 

 

Kalau versi orang-orang Muslim tentang penyaliban adalah versi yang harus dipercayai, maka 

orang-orang Muslim harus menjelaskan dengan menggunakan dasar sejarah, apa sebabnya 

penyaliban Yesus, cara kematian yang paling memalukan dan penuh penghinaan sosial di dalam 

budaya Yahudi dan Romawi, menjadi pusat dari Kekristenan dan memahami apa artinya 

mengikut Yesus (Lukas 9:23-26).  

 

Martin Hengel menuliskan tentang skandal dari penyaliban itu,  

 

Inti dari berita Kristen... bertentangan bukan hanya dengan pemikiran politis Romawi, 

tetapi juga dengan keseluruhan etos keagamaan di masa kuno dan secara khusus ide 

tentang Allah yang dipercayai oleh orang-orang yang berpendidikan (Crucifixion; 

[Fortress Press, 1977], 5). 

 

Negarawan Romawi Cicero (106-43 sM.) menyebut penyaliban, “hukuman yang paling kejam 

dan menjijikan” (Verrem 2:5.165); “hukuman yang paling ekstrim” (Verrem 2:5.168); dan 

mengatakan, “Biarlah nama salib dijauhkan bukan hanya dari tubuh warga negara Romawi, 

tetapi juga bahkan dari pikiran, pandangan, dan pendengarannya” (Pro Rabiro, 5.10,16). 

 

S 
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Filsuf dan penulis Romawi Seneca (sekitar 4 sM– 65 M), yang mungkin lahir pada tahun yang 

sama dengan kelahiran Yesus, mengatakan tentang penyaliban, 

 

Bisakah ditemukan ada orang yang memilih untuk menghabiskan nyawanya dengan 

penuh kesakitan di setiap sendi-sendinya, atau meregang nyawa sedikit demi sedikit, 

dibandingkan dengan langsung melepaskan nyawanya sekali untuk seterusnya?  Adakah 

manusia yang mau dipakukan ke kayu yang terkutuk itu, yang mengalami kesakitan 

berkepanjangan, hancur tubuhnya,  bengkak membesar di bagian bahu dan dadanya, dan 

menghela nafas hidup di tengah tarikan-tarikan kesakitan yang berkepanjangan?  Ia akan 

memilih untuk lebih baik mati bahkan sebelum ia naik ke kayu salib (Dialogue 3:2,2, 

dikutip oleh Gerald G. O’Collins “Crucifixion” in The Anchor Bible Dictionary edited by 

D.N. Freedman) 

 

Sejarawan Yahudi yang bernama Josephus (37 – sekitar 100 M), yang pasti menyaksikan 

penyaliban, menyebut penyaliban sebagai “kematian yang paling celaka.”  

 
Jerome H. Neyrey memberikan kesimpulan dari tulisan beberapa penulis klasik yang 

menjelaskan proses yang biasa terjadi di dalam penyaliban, yang di setiap tahapnya 

menunjukkan penghinaan dan hilangnya harga diri: 

 

1.    Penyaliban dianggap sebagai hukuman yang pantas diberikan untuk para budak 

(Cicero, In Verrem 2.5.168), penjahat (Josephus War 2.253), tawanan perang (Jos. War 

5.451) dan pemberontak (Jos. Ant. 17:295; see Hengel 1977:46–63). 

2.     Pengadilan di muka umum (“misera est ignominia iudicorum publicorum,” Cicero, Pro 

Rabinio 9–17) dipakai sebagai ritual penghinaan, yang mengenakan label kepada 

tertuduh sebagai seorang yang hina. 

3.     Cambuk dan pukulan, khususnya yang membutakan mata dan menumpahkan darah, 

pada umumnya dilakukan juga untuk hukuman ini (Jos. War 5.449–51 & 3.321; Livy 

22.13.19; 28.37.3; Seneca, On Anger 3.6; Philo, Flac. 72; Diod. Sic. 33.15.1; Plato, 

Gorgias 473bc & Republic 2.362e). Kemudian, menurut Mak. 3.12, cambukan 

dilakukan di kedua sisi badan yaitu di bagian depan dan punggungnya, korban 

ditelanjangi; dan seringkali ia bermandikan air kencing dan kotorannya sendiri yang 

keluar saat itu (3.14). 

4.     Terhukum dipaksa untuk memikul kayu salibnya sendiri (Plutarch, Delay 554B).  

5.     Seluruh milik korban, biasanya berupa pakaian, dirampas; dengan demikian ia menjadi 

semakin dipermalukan karena ketelanjangannya (lihat Diod. Sic. 33.15.1). 

6.     Korban kehilangan kekuatannya karena kedua tangan direntangkan dan diikat, dan 

kemudian ia mengalami mutilasi dengan dipakukan di kayu salib itu (Philo, Post. 61; 

Somn. 2.213). 

7.     Eksekusi juga dianggap sebagai salah satu bentuk entertainment yang mengerikan, 

dimana orang banyak kemudian akan mencemooh dan menghina korban (Philo, Sp. 

Leg. 3.160), yang kadang kala dipakukan di kayu salib dengan cara yang aneh dan 

tidak karuan, termasuk penyulaan (Seneca: Consol. ad Marciam 20.3; Josephus, War 

5.451). 

8.     Kematian karena penyaliban seringkali terjadi secara lambat dan sangat menyakitkan.  

Korban yang kehilangan kekuatannya akan menderita karena penyimpangan letak 
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anggota badannya, kehilangan kendali atas anggota tubuhnya, dan pembengkakan 

penis (Steinberg 1983:82–108). Akhirnya mereka akan kehilangan nyawa mereka dan 

dengan demikian memungkinkan tercapainya kepuasan atau pembalasan dendam. 

9.     Dalam banyak kasus, korban tidak mendapatkan pemakaman yang layak; mayatnya 

dibiarkan di tempat terbuka dan dimakan oleh burung pemangsa atau binatang buas 

pemangsa lainnya (Pliny, H. N. 36. 107–108). (Jerome H. Neyrey, “Despising the 

Shame of the Cross: Honor and Shame in the Johannine Passion Narrative”; Semeia 

68:112-113). 

 

Karena penghinaan yang ditimbulkan oleh penyaliban di dalam budaya Yahudi dan Romawi, 

maka bagi orang-orang Muslim tidak cukup untuk hanya sekedar menyangkali sejarah dan 

kemudian juga menegaskan bahwa Kekristenan adalah sebuah penyimpangan atau sekedar 

pemalsuan dari sejarah.  Orang-orang Muslim perlu menjelaskan atas dasar sejarah tentang 

bagaimana dan mengapa kisah penyaliban versi dari orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi 

dan orang-orang bukan Kristen, dan bukannya versi dari Al-Quran, yang menjadi catatan resmi 

sejarah dan bukannya kisah dari orang-orang Muslim.  Ini merupakan perkara yang sangat 

penting yang seringkali terabaikan tetapi perlu ditekankan.  Orang-orang Muslim sudah memiliki 

waktu lebih sekitar 1.400 tahun untuk memberikan penjelasan sejarah atas pandangan mereka 

yang berbeda mengenai penyaliban, tetapi mereka masih belum bisa memunculkan sesuatu yang 

substansial secara sejarah.  Yang ada pada mereka hanyalah fiksi sejarah mereka saja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

            Subject: Mencari Bukti  
    To:  Aaron Goerner 
 
 

 …apa bukti perkataan anda bahwa Al-Quran bukanlah kebenaran? 
 

 

 
 

            Re:  Mencari Bukti (Respons Kristen saya) 
 

        From:  Aaron Goerner 
        To:   

 

 

Salam, 

 



Bukti Bahwa Al-Quran Bukan Berasal Dari Allah Esa Yang Benar 

 

Anda mengajukan pertanyaan, “Apakah bukti perkataan anda bahwa Al-Quran 

bukanlah kebenaran?”  

 

An-Nisa 4:157.   

 

Bukti dari saya bisa disimpulkan demikian: 

 

 Nabi-nabi Perjanjian Lama bersaksi mengenai kematian dan penguburan Yesus. 

 Yesus bersaksi tentang kematian-Nya dalam beberapa kesempatan. 

 Kita memiliki saksi-saksi mata akan kematian Yesus di kayu salib. 

 Kita mengetahui orang-orang yang ikut serta di dalam penguburan tubuh Yesus. 

 Bahkan sumber-sumber non Kristen menuliskan bahwa Yesus mati. 

 

 Josephus (sejarawan Yahudi yang lahir sekitar tahun 37 M dan meninggal tahun 

100 M) menunjuk kepada kematian Yesus (Antiquities 18.3.3).  

 Tacitus (55-120 M), seorang sejarawan terkenal dari masa Romawi kuno 

menuliskan pada tahun 115 M bahwa Kristus “dieksekusi” oleh Pilatus (Annals 

15.44).  

 

 Hukum Taurat menetapkan bahwa sebuah perkara bisa dipastikan kebenarannya 

jika didukung oleh dua atau tiga orang saksi (Ulangan 17:6-7).  Karena itu, 

kesaksian Yesus, para nabi Perjanjian Lama, para pengikut Yesus, para sejarawan  

non Kristen, dll, adalah sah dan bisa dipercaya dibandingkan dengan kesaksian 

Muhammad (dan Al-Quran), yang dituliskan sekitar enam ratus tahun setelah 

peristiwa itu terjadi. 

 

Semua sejarawan non Islam lain yang saya ketahui menegaskan kebenaran bahwa Yesus 

memang mati di kayu salib.  Meskipun dianggap pasti kebenarannya,  sebenarnya 

An-Nisa 4:157 adalah sebuah pernyataan sejarah yang jauh dari kepastian 

kebenaran sejarah, 
 

004.157  

YUSUF ALI:  Bahwa mereka mengatakan (dalam kesombongan), “Kami sudah 

membunuh Almasih Yesus anak Maryam, Rasulullah.”—tetapi mereka tidak 

membunuhnya, dan juga tidak menyalibkannya, tetapi hal itu nampak demikian 

bagi mereka, dan mereka yang berselisih paham penuh dengan keraguan, tanpa 

pengetahuan (yang pasti) dan hanya mengikuti persangkaan saja, karena pastilah 

mereka tidak membunuh dia.  

PICKTHAL: Dan karena perkataan mereka, Kami sudah membunuh Almasih, 

Yesus anam Maria, Rasulullah—mereka tidak membunuhnya dan tidak 

menyalibkannya, tetapi nampak demikian bahi mereka; dan lihatlah!  Mereka 

yang saling berselisih tentang hal itu dikuasai keraguan; mereka tidak memiliki 

pengetahuan tentang hal itu kecuali mengejar persangkaan saja, mereka pastilah 

tidak membunuhnya..  

SHAKIR: Dan perkataan mereka: Pastilah kita sudah membunuh Almasih, Isa 

anak Maryam, Rasulullahl dan mereka tidak membunuhnya serta tidak 

http://en.wikipedia.org/wiki/Abdullah_Yusuf_Ali
http://en.wikipedia.org/wiki/Marmaduke_Pickthall
http://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Habib_Shakir
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menyalibkannya, tetapi nampak kepada mereka demikian (yang serupa dengan 

Isa) dan bisa dipastikan ada perselisihan yang memunculkan keraguan tentang hal 

itu; mereka tidak memiliki pengetahuan akan hal itu, dan hanya mengikuti 

persangkaan saja, dan mereka pastilah tidak membunuhnya. 

 

Dari sudut pandang sejarah maka pernyataan ini tidak benar.  Pernyataan ini dibuat 

ratusan tahun setelah peristiwa itu terjadi dan tidak memiliki dukungan dari abad 

pertama.  Orang-orang Muslim yang justru mengira-ngira; orang-orang Muslim yang 

tidak memiliki pengetahuan yang pasti; dan orang-orang Muslim yang penuh dengan 

keraguan tentang apa yang sebenarnya terjadi pada masa penyaliban itu.  

 

Hormat saya, 

Aaron 
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APAKAH MUHAMMAD MEMANG 

NABI YANG DINUBUATKAN OLEH 

MUSA? 
 

MUSA BERBICARA MENGENAI YESUS  

Yohanes 1:45 

Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya: "Kami telah menemukan Dia, yang disebut 

oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret.” 

 

Yohanes 5:45-47 

[Yesus mengatakan] “Jangan kamu menyangka, bahwa Aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa; 

yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa, yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. 

Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya  

Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan 

apa yang Kukatakan? 

Yohanes 6:14  

Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan-Nya, mereka berkata: "Dia ini adalah 

benar-benar Nabi yang akan datang ke dalam dunia.” 

Lukas 24:25-27 

Lalu Ia berkata kepada mereka: "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu 

tidak percaya segala sesuatu, yang telah dikatakan para nabi! 

Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaan-Nya?” 

Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh Kitab Suci, mulai 

dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. 

 

LATAR BELAKANG 
 

ata dalam bahasa Arab untuk “tanda” adalah āya (bentuk jamaknya āyāt), yang di dalam 

Al-Quran bisa berarti “mujizat” atau “ayat,”  “(Ini adalah) sebuah kitab yang Kami 

turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya 

dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran.” (Qur’an 38:29).  

Di sini tanda-tanda (āyāt) bisa menunjuk kepada karya/tanda/mujizat atau menunjuk kepada 

kata-kata di dalam Al-Quran (William A. Graham, “Scripture and the Qurʾān.” Encyclopaedia of 

the Qurʾān. General Editor: Jane Dammen McAuliffe, [Leiden and Boston: Brill, 2005], CD-

ROM version.). 

 

Perkataan-perkataan Musa dan Yesus ditegaskan dengan tanda-tanda.  Sebagai contoh, Yesus 

mengatakan, “AKULAH terang dunia,” dan kemudian Ia menyembuhkan seorang yang buta 

K 
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sejak lahirnya (Yohanes 9).  Yesus mengatakan, “AKULAH kebangkitan dan hidup,” dan Ia 

menegaskan Perkataan-Nya dengan membangkitkan orang mati (Yohanes 11).   

 

Dengan cara yang sebaliknya, orang-orang Muslim percaya kepada mujizat yang besar di dalam 

Al-Quran yaitu bahwa ia tidak bisa ditiru (I’jaz al-Quran dalam bahasa Arab), “Katakanlah: 

"Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al Qur'an ini, 

niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka 

menjadi pembantu bagi sebagian yang lain.”” (Qur’an 17:88, Muhsin Khan) 

 

Perkataan yang diucapkan oleh Muhammad adalah tanda ajaib mujizat yang menegaskan 

perkataan yang diucapkannya.
52

  Hal ini mengandung masalah paling tidak karena tiga alasan : 
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Profesor sejarah dari Oxford, Diarmaid MacCulloch menjelaskan, 

 
Di sepanjang kehidupan Muhammad—secara umum dikatakan bahwa ia wafat pada 

tahun 632 M—orang-orang Muslim di Mekkah sudah menjadi masyarakat yang 

berkemenangan dan sangat percaya diri yang sedang membutuhkan adanya aturan 
bagi kehidupannya.  Kedua keberadaan itu dinyatakan di dalam keputusan-keputusan 

yang, dalam satu setengah abad berikutnya, sudah menjadi teks yang baku dan 

tertulis—yang meskipun sudah ada dalam bentuk tertulis tetapi tetap dikenal sebagai 

“yang harus dilafalkan”, atau Al-Quran.  Bertolak belakang dengan transisi yang 
terjadi di atara kesaksian dari para pengikut Yesus di dalam Injil, Kisah Para Rasul, 

dan surat-surat Perjanjian Baru, orang-orang Muslim dari masa awal tetap mampu 

bertahan paling tidak sebagian alasanya adalah karena kekuatan bersenjata, karena 
adanya fase perjuangan di semenanjung itu dalam abad yang sudah berlalu, dan 

perkembangannya yang sangat luar biasa tidak bisa dipisahkandari penaklukan 

militer.  Lebih dari setengah abad setelah pergerakan-pergerakan yang terjadi di 

Mekkah, Dyophysite Patriarch Henanisho I memiliki keberanian untuk menyatakan 
hal ini kepada Abd al-Malik, yang saat itu menjadi kalifah Islam (yaitu, pemimpin 

yang dianggap sebagai penerus kekuasaan Muhammad).  Sang Kalifah meminta 

Patriarch itu memberikan pandangannya tentang Islam.  Patriarch itu menjawab, 
“Islam adalah kekuatan yang diteguhkan dengan pedang dan bukannya iman yang 

diteguhkan dengan mujizat Ilahi, seperti Kekristenan dan juga Taurat lama Musa’ (A 

History of Christianity – The First Three Thousand Years, 256).  
 

Di sisi lain, seorang Muslim Sunni dari Amerika, Muhammad Hisham Kabbani menuliskan 

mengenai mujizat-mujizat Muhammad, 

 
Ia adalah seorang penyembuh bagi dirinya sendiri dan orang-orang lain, khususnya 

dengan mengucapkan Al-Quran bagi barangsiapa yang sakit.  Ia memberikan 

peringatan agar orang jangan makan berlebihan.  Ia melakukan begitu banyak 
mujizat.  Ia berdoa agar Ali tidak pernah merasakan kepanasan dan kedinginan 

karena cuaca, dan setelah itu, Ali memang tidak merasakannya.  Ia berdoa untuk Ibnu 

Abbas agar menjadi seorang yang jenius dalam hal ilmu agama, hukum, dan 
menjelaskan Al-Quran, yang kemudian terjadi demikian.  Ketika mata Qutada keluar 

dari lekuk matanya, ia memulihkannya, dan Qutada bisa melihat lagi, dan bahkan 

lebih baik daripada sebelumnya.  Ia mengurut kaki Ibn Abi Atiq ketika kakinya patah 

dan kemudian langsung sembuh. 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hisham_Kabbani
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(1) Yang pertama dan terutama, perkataan Muhammad itu (āyāt) bertentangan dengan perkataan 

yang diucapkan (āyāt) oleh Yesus dan Musa yang justru ditegaskan oleh tanda-tanda ajaib 

mujizat (āyāt); (2) Al-Quran tidak menegaskan kematian Yesus di kayu salib dan kebangkitan-

Nya; dan (3) orang-orang yang menguasai bahasa Arab klasik memberikan penilaian yang 

berbeda-beda terhadap pernyataan bahwa Al-Quran itu tidak bisa ditiru: 

 

Penilaian positif mengenai Al-Quran, Gaya Al-Quran, dan Tata Bahasa Al-Quran: 

 

 Penerjemah Al-Quran beragama Muslim, Marmaduke Pickthall, seorang Inggris yang 

memeluk agama Islam, menjelaskan Al-Quran sebagai “simponi yang tak tertandingi, 

yang suaranya akan menggerakkan manusia kepada air mata dan kesukaan luar biasa.” 

 George Sale, seorang penerjemah Al-Quran non Muslim dari Inggris berpikir bahwa, 

“Gaya Al-Quran secara umum sangat indah dan mengalir, khususnya di dalam bagian 

yang menunjukkan pola kenabian dan frase Kitab Suci.  Bentuknya padat dan sering 

sangat samar, diwarnai dengan gambaran yang sangat berani dengan gaya ketimuran, dan 

sangat hidup dengan pernyataan yang penuh hiasan dan tegas, dan di banyak bagian, 

khususnya ketika menjelaskan keagungan dan sifat Allah, isinya sangat agung dan luar 

biasa.” 

 J. von Hammer-Purgstall dari Austria menyatakan, “Al-Quran bukan hanya kitab hukum 

Islam, tetapi juga karya agung dari seni syair bahasa Arab.  Hanya pemilik keajaiban 

bahasa yang tinggi yang bisa memberikan kepada anak Abdullah itu meterai dari 

perkataan Allah itu.” 

 F.J. mengatakan bahwa Al-Quran adalah “[…] Kemudian, adalah sebuah karya, yang 

memanggil dengan penuh kuasa dan dipenuhi dengan emosi yang nampaknya tak 

tertandingi bahkan di kalangan pembaca yang sudah jauh—jauh dari sisi waktu, dan 

masih sangat berpengaruh kepada perkembangan mental – karya yang tidak hanya 

menaklukkan penolakan yang mungkin muncul saat memulai pemakaiannya, tetapi 

mengubah perasaan orang yang menolak itu menjadi kekaguman dan rasa takjub yang 

besar.” 

 

Penilaian Negatif mengenai Al-Quran, Gaya Al-Quran, dan Tata Bahasa Al-Quran: 

 

 Richard Bell menjelaskan bahwa, sudah sejak lama, para ahli memperhatikan adanya 

“ketidakseimbangan tata bahasa dan pemenggalan nalar yang terjadi di dalam Al-Quran.” 

                                                                                                                                                       
Bulan terbelah sebagai tanda bagi orang-orang yang tidak mau percaya.  Air mengalir 
dari jarinya yang bisa diminum oleh seluruh pasukannya dan cukup untuk mereka 

wudlu.  Air mengalir dari cangkir yang kecil, yang membuat padang gurun menjadi 

oasis.  Dahan sebuah pohon yang didudukinya, menunduk sebagai tanda kasih ketika 
ia mau turun dan pergi dari situ.  Mimbar yang dipakainya untuk berkhotbah, sering 

mengeluarkan suara erangan, seolah-olah menangis menantikan dia.  Batu-batu di 

tangannya memuji Allah, sampai semua orang mendengarnya. 
 

Mujizat-mujizat itu, selain yang masih bisa diperdebatkan yaitu mengenai bulan yang terbelah 

itu, tidak secara jelas ditemukan di dalam Al-Quran, sementara mujizat Yesus ditemukan 

dengan mudah di dalam Injil.  Yang dianggap sebagai mujizat terbesar Muhammad dituliskan 
ratusan tahun setelah kematiannya ketika tidak ada lagi saksi mata yang masih hidup. 
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              Inbox 

EMAIL dari orang-orang Muslim: 

 Ahli tentang Al-Quran dan bahasa Semitis, Theodor Nöldeke mengatakan bahwa bahasa 

Al-Quran itu “membosankan, menjemukan dan sangat bersifat prosa.” Di bagian lain 

Nöldeke mengatakan bahwa Al-Quran “jika dilihat dari sisi estetikanya, sama sekali 

bukan hasil karya kelas satu.” 

 Jakob Barth sangat terkejut dengan adanya “kekacauan dalam hubungan” antara surat-

surat yang ada. 

 Seorang Ahli bahasa Inggris dan Semitis dari Irak A. Mingana menganggap bahwa gaya 

dari Al-Quran “terganggu oleh ketidakmampuan yang senantiasa menjadi ciri dari suatu 

usaha pemula untuk memakai bahasa literatur yang berada di bawah pengaruh dari 

literatur yang lebih lama dan yang sudah teratur rapih.” 

 R.A. Nicholson, seorang spesialis dalam literatur Arab dan Sufisme mengatakan, 

“Pengaturan yang tidak masuk akal dari Al-Quran […] yang paling bertanggugjawab 

terhadap berkembangnya pandangan yang dipegang oleh para pembaca Eropa bahwa Al-

Quran adalah sesuatu yang tidak jelas, melelahkan, tidak menarik; rangkaian dari narasi 

yang berkepanjangan dan nasehat yang berbentuk prosa, yang tidak layak untuk 

disejajarkan dengan Kitab-Kitab Para Nabi di dalam Perjanjian Lama” (Referensi ini 

diambil dari Claude Gilliot, Pierre Larcher, “Language and Style of the Qur’an.” 

Encyclopaedia of the Qurʾān. General Editor: Jane Dammen McAuliffe, [Leiden and 

Boston: Brill, 2005], CD-ROM version). 

 Gerd Puin, seorang yang sangat disegani dalam hal bahasa Arab klasik mengatakan, 

“seperlima dari teks Al-Quran memang tidak bisa dipahami.” (Gerd R. Puin, in 

Wikipedia; see also “Criticism of the Quran”). 

 

 

 

Subject: Muhammad sebagai Nabi yang Dinubuatkan 

    To:  Aaron Goerner 

 

 

 Nabi Muhammad, dinubuatkan di dalam Kitab Ulangan:  

Allah yang mahakuasa berbicara kepada Musa di dalam Ulangan 
pasal 18 ayat 18,  

 

"seorang nabi akan Kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara 

mereka, seperti engkau ini; Aku akan menaruh firman-Ku dalam 
mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang 

Kuperintahkan kepadanya." 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Gerd_R._Puin
http://en.wikipedia.org/wiki/Criticism_of_the_Qur'an
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               Reply 

 Semua nabi-nabi terdahulu diutus untuk sekelompok masyarakat 

tertentu dalam jangka waktu yang tertentu juga.  Yang terakhir 

dari semua nabi Allah adalah nabi Muhammad (saw) yang missinya 
bersifat universal (ke seluruh dunia).  Karena itu merupakan 

keharusan untuk semua masyarakat sebelumnya (termasuk orang-

orang Kristen) untuk percaya kepada Nabi yang terakhir itu.  

Karena Allah yang Mahakuasa sudah menjelaskan kepada mereka 
akan kedatangannya di dalam Kitab Suci melalui Nabi-Nabinya 

(termasuk Yesus a.s)  Anda bisa membaca contohnya di dalam 

Yohanes 16:7-15, dan juga di dalam Ulangan 18:18:20. 
 

 

 
 
 
 

Re:  Muhammad sebagai Nabi yang Dinubuatkan (Respons Kristen 
saya) 
 

    From:  Aaron Goerner 
    To:    

 

Salam, 

 

Ulangan menjelaskan mengenai Allah mengutus seorang nabi yang seperti Musa.  

Kemiripan ini dijelaskan dalam kaitannya dengan kedekatan dan keintiman hubungan 

dengan Allah, “Aku akan meletakkan perkataan-Ku di mulutnya.”  

 

Ulangan 18:15-18  

Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti 

aku, akan dibangkitkan bagimu oleh TUHAN, Allahmu; dialah yang harus kamu 

dengarkan. 

Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada TUHAN, Allahmu, di gunung 

Horeb, pada hari perkumpulan, dengan berkata: Tidak mau aku mendengar lagi 

suara TUHAN, Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, 

supaya jangan aku mati. 

Lalu berkatalah TUHAN kepadaku: Apa yang dikatakan mereka itu baik; 

seorang nabi akan Kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti 

engkau ini; Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan 

mengatakan kepada mereka segala yang Kuperintahkan kepadanya. 

 

Kedekatan antara Musa dengan Nabi yang seperti dia akan sangat bersifat pribadi, 

“berhadapan muka,”  

 

Ulangan 34:10-12  

Seperti Musa yang dikenal TUHAN dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi 

yang bangkit di antara orang Israel, 
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dalam hal segala tanda dan mujizat, yang dilakukannya atas perintah TUHAN di 

tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh 

negerinya, 

dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar 

yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. 

 

Sebagaimana yang anda bisa lihat di dalam bagian di atas, seperti Musa tidak 

menunjuk kepada kejadian dimana malaikat Jibril menyatakan Firman Allah kepada 

sang nabi seperti Musa, karena di sana Allah sendiri yang menyampaikannya.  

Nubuat di atas yang diambil dari Taurat menunjuk kepada apa yang pernah diajarkan 

oleh Yesus, “Sebab Aku berkata-kata bukan dari diri-Ku sendiri, tetapi Bapa, yang 

mengutus Aku, Dialah yang memerintahkan Aku untuk mengatakan apa yang harus 

Aku katakan dan Aku sampaikan. Dan Aku tahu, bahwa perintah-Nya itu adalah 

hidup yang kekal. Jadi apa yang Aku katakan, Aku menyampaikannya sebagaimana 

yang difirmankan oleh Bapa kepada-Ku” (Yohanes 12:49-50; lihat juga Yohanes 

7:16; 8:28, 38; 14:10, 24).   

 

Bagian dari Taurat itu juga mengajarkan bahwa Nabi yang seperti Musa itu akan 

melakukan banyak mujizat.  Yesus melakukan mujizat seperti juga Musa (Yesus 

mencelikkan mata orang buta, Ia membangkitkan orang mati, Ia berjalan di atas air, 

dll).  Salah satu dari tanda ajaib yang dilakukan Yesus yang sangat saya sukai adalah 

mengampuni dosa-dosa manusia dan membuktikan bahwa Ia memiliki kuasa untuk 

mengampuni dosa-dosa dengan menyembuhkan otang itu.  Di dalam Injil hal itu 

dicatat oleh Markus (2:1-12), Yesus mengampuni dosa-dosa:
53

   

 

Markus 2:2-12 

2Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan 

di muka pintu pun tidak. Sementara Ia memberitakan firman kepada mereka, 
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 Ini menjadi kontras yang sangat besar dengan Muhammad yang mengatakan bahwa 

ia bertobat lebih dari tujuh puluh kali setiap hari dan memohon pengampunan dari 

Allah seratus kali setiap harinya, 

 

Al-Agharr al-Muzani yang adalah Sahabat Rasulullah (Sallallahu ‘Alaihi Wa 

Sallam) menjelaskan bahwa Ibn Umar mengatakan kepadanya kalau 

Rasulullah (Sallallahu ‘Alaihi Wa Sallam) bersabda,  “Wahai sekalian 

manusia, bertaubat dan minta ampunlah (istighfar) kepada Allah Subhanahu 

wa Ta’ala, sesungguhnya aku meminta ampun kepada Allah seratus kali 

setiap hari. (Sahih Muslim, Kitab 035, Nomor 6523) 

 

Dikisahkan oleh Abu Huraira: 

Dari Abu Hurairah r.a. berkata: Rasulullah saw bersabda, “Demi Allah, aku 

mohon ampun dan bertobat lebih dari tujuh puluh kali dalam sehari." (Sahih 

Bukhari, Volume 8, Book 75, Number 319)   
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3 ada orang-orang datang membawa kepada-Nya seorang lumpuh, digotong oleh 

empat orang. 

4 Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepada-Nya karena orang banyak itu, 

lalu mereka membuka atap yang di atas-Nya; sesudah terbuka mereka 

menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. 

5 Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu: 

"Hai anak-Ku, dosamu sudah diampuni!" 

6 Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat, mereka berpikir dalam 

hatinya: 

7 "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat 

mengampuni dosa selain dari pada Allah sendiri?" 

8 Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hati-Nya, bahwa mereka berpikir 

demikian, lalu Ia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu berpikir begitu dalam 

hatimu? 

9 Manakah lebih mudah, mengatakan kepada orang lumpuh ini: Dosamu sudah 

diampuni, atau mengatakan: Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? 

10 Tetapi supaya kamu tahu, bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa 

mengampuni dosa" -- berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu --: 

11 "Kepadamu Kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah 

ke rumahmu!" 

12 Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi ke 

luar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan 

Allah, katanya: "Yang begini belum pernah kita lihat!” 

 

Mujizat Yesus yang terbesar adalah kubur-Nya yang kosong.  Kubur Muhammad 

masih menjadi tempat dibaringkannya jasad Muhammad. 

 

Alkitab mengatakan bahwa Yesus adalah nabi seperti Musa.  Yesus mengatakan, 

“Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepada-

Ku, sebab ia telah menulis tentang Aku” (Yohanes 5:46).  Di bagian lain dituliskan, 

“Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya: "Kami telah menemukan 

Dia, yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak 

Yusuf dari Nazaret.”” (Yohanes 1:45).  

 

Yesus memberi makan 5,000 orang (tidak termasuk perempuan dan anak-anak) 

dengan lima rtoti dan dua ikan (Yohanes 6:1-14).  Setelah semua orang itu makan dan 

merasa kenyang maka sisa makanan dikumpulkan dan jumlahnya adalah dua belas 

bakul remah-remah roti itu.  Ketika orang banyak melihat mujizat yang dilakukan 

Yesus itu mereka mengatakan, “Dia ini adalah benar-benar Nabi yang akan datang ke 

dalam dunia.” 

 

Orang banyak mengatakan demikian bahwa Yesus adalah “Nabi” karena sekitar 

1.500 tahun sebelumnya, Musa sudah mengatakan bahwa akan datang nabi seperti 

dirinya yang akan melakukan mujizat yang demikian (Ulangan 18:15-18; 34:10-

12).  Yesus melakukan mujizat seperti Musa; bahkan, mujizat Yesus melebihi mujizat 
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yang dibuat oleh Musa.  Muhammad tidak melakukan mujizat dan tanda ajaib 

demikian.  Bandingkan perkataan Muhammad dengan perkataan Musa, 

 

 

029.050  
YUSUF ALI: Namun mereka 
mengatakan, “Mengapa mujizat tidak 
diturunkan kepadanya dari Tuhannya?”  
Katakanlah, “Sesungguhnya mujizat-
mujizat itu dari Allah, dan aku hanya 
pemberi peringatan yang nyata."  
 
PICKTHAL: Dan mereka mengatakan, 
Mengapa tanda-tanda tidak diturunkan 
kepadanya dari Tuhannya?  Katakanlah, 
Tanda-tanda adalah dari Allah saja, dan 
aku hanyalah sekedar pemberi 
peringatan.  
 
SHAKIR: Dan mereka mengatakan, 
Mengapa tanda-tanda tidak dikirimkan 
kepadanya dari Tuhannya?  Katakanlah, 
Tanda-tanda hanyalah dari Allah 
semata, dan aku hanyalah sekedar 
pemberi peringatan. 

Ulangan 18:15 
15 Seorang nabi dari tengah-
tengahmu, dari antara saudara-
saudaramu, sama seperti aku, 
akan dibangkitkan bagimu oleh 
TUHAN, Allahmu; dialah yang 
harus kamu dengarkan. 

Ulangan 34:10-12  
10 Seperti Musa yang dikenal 
TUHAN dengan berhadapan 
muka, tidak ada lagi nabi yang 
bangkit di antara orang Israel, 
11 dalam hal segala tanda dan 
mujizat, yang dilakukannya atas 
perintah TUHAN di tanah Mesir 
terhadap Firaun dan terhadap 
semua pegawainya dan seluruh 
negerinya, 
12 dan dalam hal segala 
perbuatan kekuasaan dan segala 
kedahsyatan yang besar yang 
dilakukan Musa di depan seluruh 
orang Israel 

 

Muhammad mengatakan bahwa ia hanyalah “sekedar pemberi peringatan.”  Menurut 

kesaksian Muhammad sendiri ia bukanlah nabi seperti yang dikatakan oleh Musa. Ia 

berbeda dengan Musa dan Yesus yang memberikan peringatan dengan melakukan 

tanda-tanda ajaib dan mujizat-mujizat juga. 

 

Beberapa orang percaya bahwa Al-Quran adalah mujizat terbesar yang dilakukan oleh 

Muhammad.  Kalau memang demikian, maka timbul masalah karena Al-Quran 

bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh para nabi sebelumnya dan bertentangan 

dengan apa yang dilakukan Allah di dalam sejarah melalui Yesus di dalam kematian 

dan kebangkitan-Nya. 

 

Hormat saya, 

Aaron 
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MUHAMMAD BUTA HURUF 
 

 

LATAR BELAKANG 
 

erkaitan dengan apa yang dianggap sebagai mujizat Al-Quran adalah berbicara mengenai 

Muhammad yang buta huruf (ummi).  Orang-orang Muslim yakin bahwa Muhammad 

tidak memiliki pengetahuan sebelumnya akan Alkitab dan tidak bisa membaca maupun 

menulis.  Karena Muhammad disebut-sebut tidak bisa membaca atau menulis, Al-Quran sebagai 

karya sastra dan karya agung yang tak tertandingi itu dengan demikian dianggap terbukti sebagai 

sesuatu yang berasal dari yang Ilahi.
54

 

 

Karena Muhammad dianggap tidak memiliki pengetahuan sebelumnya mengenai Alkitab, 

kemiripan yang sangat nyata di dalam Al-Quran dengan kisah-kisah Alkitab juga menjadi bukti 

lain bahwa Al-Quran memang berasal dari yang Ilahi (misalnya. Adam, Kain dan Habel, Air Bah 

masa Nuh, Abraham, Yusuf, Ayub, Musa dan Harun, Daud, Yunus, dll.) 

 

Theolog dan ahli hukum Islam Fakhr al-Din al-Razi (d. 606 H/1210 M) memberikan 

pandangannya tentang keadaan Muhammad yang buta huruf dalam kaitannya dengan Al-Quran, 

                                                
54

 “Keyakinan bahwa sang Nabi haruslah buta huruf untuk bisa tetap menjadi alat yang 

tidak bercela untuk “membukukan” firman Ilahi di dalam Al-Quran adalah bagian 

yang sangat penting dari keyakinan Muslim” (Annemarie Schimmel, 

“Muhammad”, in The Encyclopaedia of Islam, ed. P. Bearman et al. [Leiden: Brill, 

1986-2004], CD-ROM version).   

 

Banyak orang percaya bahwa Muhammad belajar mengenai Yesus dan Kitab Suci 

secara lisan.  Samuel Zwemer menuliskan,  

 

“Ada pertanyaan yang harus diangkat berkaitan dengan sumber informasi 

Muhammad.  Bagaimana dan dari siapa ia belajar mengenai Yesus Kristus?  

Bagaimanapun keadaan dari Kekristenan di Arab pada jaman itu, tidak diragukan 

bahwa ia akan berhubungan dengan hal itu di sepanjang kehidupannya.  Salah satu 

kisah yang terpenting yang pasti pernah didengarnya sejak ia masih kanak-kanak 

adalah adanya serangan dari kerajaan Kristen di sebelah selatan dan kekalahan dari 

pasukan Abrahah.  Di kemudian hari di dalam hidupnya ia pergi ke Syria, ia 

bertemu dengan para rahib, dan juga melewati wilayah suku-suku Kristen di bagian 

utara Arabia.  Setelah ia mengakui dirinya sebagai nabi, gundik kesayangannya 

adalah Miriam, seorang Kristen Koptik, ibu dari anak laki-laki kesayangannya, 

Ibrahim. Selain itu, orang-orang Muslim sendiri juga mengakui bahwa ada orang-

orang Kristen dan orang-orang Yahudi yang menolong Muhammad dan mengajari 

dia.” (Samuel Zwemer, “The Moslem Christ” [Oliphants Ld, London, England, 

1912], 11). 
 

B 

http://www.muhammadanism.org/Zwemer/moslem_christ.pdf
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Kalau beliau [Muhammad] bisa menulis dan membaca, beliau mungkin akan dicurigai 

pernah mempelajari kitab-kitab dari jaman kuno.  Dengan demikian, maka beliau akan 

mendapatkan semua cabang pengetahuan itu melalui pembacaan itu.  Jadi, ketika beliau 

mewariskan Al-Quran ini, yang mencakup begitu banyak bidang pengetahuan, tanpa 

sebelumnya melakukan pembelajaran atau pembacaan, maka hal ini menjadi mujizat bagi 

beliau [dari kenabian beliau].... Allah yang memberikan kepadanya semua pengetahuan 

dari semua nenek moyang dan juga dari semua generasi selanjutnya, memberikan kepada 

beliau dari semua cabang pengetahuan dan kebenaran, yang tidak pernah dicapai oleh 

siapapun yang hidup sebelum beliau. Dalam keadaan yang sangat luar biasa dalam 

kekuatan pikiran dan pengetahuannya, Allah menjadikan beliau [di dalam keadaan 

sebagai] tidak pernah belajar untuk menulis, [sebuah perkara] yang bisa dengan mudah 

dipelajari [bahkan] oleh orang-orang dengan pikiran dan pengetahuan yang paling 

sederhana sekalipun (Rāzī, Tafsīr, xv, 23, ad Q 7:157). [Muhammad adalah] seseorang, 

yang tidak pernah belajar dari guru manapun, karena Mekkah bukanlah tempat yang 

memiliki banyak ahli, dan sang Nabi tidak pernah pergi dari Mekkah dalam waktu yang 

cukup lama, yang akan membuat beliau bisa mengatakan bahwa beliau sudah belajar 

[begitu] banyak ilmu pengetahuan ketika beliau bepergian itu.  Allah yang membuka bagi 

beliau pintu gerbang pengetahuan dan kesadaran [akan kenabian beliau] meskipun [beliau 

tidak bisa membaca dan menulis]...” (Tafsīr, xv, 29, ad Q 7:158 quoted in "Illiteracy." 

Encyclopaedia of the Qurʾān. General Editor: Jane Dammen McAuliffe, [Leiden and 

Boston: Brill, 2005], CD-ROM version.) 
 

Orang-orang Muslim kadangkala mengajukan argumentasi bahwa Muhammad, Nabi yang buta 

huruf (ummi) itu, sudah disebutkan di dalam Taurat dan Injil.  Salah satu dari teks yang mereka 

kutip dari Al-Quran adalah Al-Araf 7:157, 

 

Mereka yang mengikuti sang Rasul, Nabi yang tidak bisa menulis dan membaca (yaitu 

Muhammad SAW) yang mereka temukan sudah tertulis di dalam Taurat (Torah) (Deut, 

xviii, 15) dan Injil (Yohanes xiv, 16), - beliau membawa mereka kepada Al-Ma'ruf 

(yaitu, Monoteisme Islam dan semua yang diajarkan oleh Islam); dan menjauhkan 

mereka dari Al-Munkar (yaitu ketidak percayaan, segala bentuk politeisme, dan semua 

yang dilarang oleh Islam); beliau membuat mereka menjadi taat kepada At-Taiyibat 

[(yaitu, segala sesuatu yang baik dan benar) dalam kaitannya dengan barang, perbuatan, 

keyakinan, manusia, makanan, dll), sementara mencegah mereka melakukan Al-

Khaba'ith (yaitu, segala kejahatan dan kekejian yang berkaitan dengan barang, 

perbuatan, keyakinan, manusia, makanan, dll), beliau melepaskan mereka dari beban 

berat mereka (akan Hukum Allah) dan dari semua belenggu (ikatan) yang mengikat 

mereka.  Jadi barangsiapa yang percaya kepada beliau (Muhammad SAW),  

menghormati beliau, menolong beliau dan mengikuti terang itu (Al-Quran) yang sudah 

diturunkan kepadanya, mereka itulah orang-orang yang akan menjadi orang yang 

berhasil. (Muhsin Khan) 

 

Orang-orang Muslim tidak bisa menemukan frase “Nabi yang buta huruf” di dalam Taurat atau 

Injil yang bisa dikaitkan dengan Muhammad.  Tetapi dengan pantang menyerah, mereka 
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kadangkala mengatakan bahwa “Nabi yang buta huruf” tidak bisa ditemukan di dalam Kitab Suci 

orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen karena Kitab Suci orang-orang Yahudi dan orang-

orang Kristen sudah dipalsukan.  Tetapi ketiadaan frase “Nabi yang buta huruf” di dalam Kitab 

Suci justru menambahkan bukti mengapa Al-Quran memang bukan Firman Allah. 

 

Muhammad mendapatkan pengalaman yang dianggap sebagai pengalamannya dengan malaikat.  

Pengalamannya dan kemudian perkataan yang dilafalkannya menjadi penutup dan membuat 

semua wahyu sebelumnya menjadi tidak perlu.  Orang-orang Muslim mendapatkan dari 

Muhammad apa yang dilafalkannya tentang sebuah sejarah yang tidak pernah disaksikan sendiri 

oleh Muhammad.  Mereka mendapatkan warisan sejarah yang, dalam bagian-bagian 

terpentingnya, bertentangan dengan sumber-sumber sejarah yang memiliki otoritas dan bisa 

diandalkan.  

 

Ketika perkataan Muhammad bertentangan dengan wahyu lain yang sudah diteguhkan, seperti 

mengenai kematian Yesus di kayu salib, maka Al-Quran yang kemudian dipercayai sementara 

semua yang lainnya ditolak sama sekali.  Namun, percaya kepada kesaksian Muhammad dan 

menolak kesaksian dari para saksi mata sebenarnya sangatlah tidak masuk akal.  Islam adalah 

agama yang terlepas dari sejarah; sebuah hipnosis belaka.  Ini sangat bertolak belakang dengan 

Kekristenan,  

 

Ketika agama-agama lain berpaling kepada alam dan pengalaman mistis atau rasional 

untuk menemukan wahyu Allah, iman Alkitabiah mendapatkan wahyu dari berbagai 

peristiwa sejarah tertentu” (William Hordern, New Directions in Theology Today; 

[Philadelphia: Westminster, 1966), 55). 

 

Yesus pernah menanyakan, “Kamu tidak percaya, waktu Aku berkata-kata dengan kamu tentang 

hal-hal duniawi, bagaimana kamu akan percaya, kalau Aku berkata-kata dengan kamu tentang 

hal-hal sorgawi” (Yohanes 3:12)?  Saya mau mengajukan pertanyaan lanjutan, “Kalau 

Muhammad tidak benar dalam penjelasannya tentang hal-hal duniawi, mengapa kita harus 

percaya kepadanya ketika ia berbicara mengenai hal-hal sorgawi?”  

 

 

 

 

 

 

 
 

              Subject: Muhammad buta huruf 
    To:  Aaron Goerner 
 
 
 

 Bukti yang terbesar dan paling penting tentang kebenaran 

Muhammad adalah Al-Quran sendiri.  Saya akan mengingatkan anda 

tentang kenyataan sejarah yang “tidak terbantahkan” bahwa 

Muhammad buta huruf bahkan dalam bahasanya sendiri, dan bahwa 
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ia tidak pernah mengetahui atau belajar atau bahkan berhubungan 

dengan orang-orang yang memiliki pengetahuan akan Alkitab atahu 

Kitab Suci orang-orang Ibrani.  Ini yang membuat orang-orang 

Muslim yang mula-mula kemudian mempercayainya, dan yang 

membuat mereka percaya bahwa Al-Quran memang difirmankan 

oleh Allah, kata demi kata, kepada Muhammad melalui Malaikat 

Jibril.  Ini juga yang membuat saya, seorang yang mengejar 

kebenaran, percaya kepada keautentikan Muhammad dan Al-Quran, 

setelah membaca banyak buku tentang masa-masa awal Islam.  

Teramat sangat sukar bagi seorang gembala untuk mengarang kisah-

kisah yang demikian yang sangat mirip dengan isi Kitab-Kitab Suci 

sebelumnya, dan sangat mustahil baginya untuk merahasiakan 

pengetahuannya akan Kitab-Kitab Suci itu. 

 

 
            Re:  Muhammad Buta Huruf (Respons Kristen saya) 

 

    From:  Aaron Goerner 
    To:   

 

 

Salam, 

 

Meskipun Muhammad tidak pernah bersentuhan dengan Kitab Suci, saya tidak bisa 

menyetujui perkataan anda yang menyebutkan bahwa apa yang dikatakan oleh 

Muhammad itu “sangat mirip dengan isi Kitab-Kitab Suci sebelumnya.”  Dalam 

beberapa bagian ada perbedaan yang sangat besar dengan apa yang sudah dinyatakan di 

dalam Kitab-Kitab Suci sebelumnya. 

 

Anda mengatakan bahwa keberadaan Muhammad yang buta huruf (ummi)  sangat 

menyulitkan, dan bahkan membuatnya mustahil, untuk mengarang kisah seperti yang 

ada di dalam Kitab-Kitab Suci sebelumnya.  Saya setuju.  Namun, bahkan kalaupun 

Muhammad tidak pernah bersentuhan dengan Kitab Suci, sangat penting untuk diingat 

bahwa malaikat yang jatuh juga  bisa menghafalkan isi Kitab Suci.  Tentu saja, kalau 

malaikat yang sudah jatuh itu berbicara tentang Alkitab, ia akan menyimpangkannya dan 

kadangkala memakai cara yang sangat tidak ketara untuk membuatnya menjadi jauh dari 

Firman Allah.  

 

Kitab Suci orang-orang Kristen mengajarkan bahwa bahkan setan-setan percaya bahwa 

“Allah itu esa” (Yakobus 2:19).  Bahkan, ketika Yesus dicobai, Iblis mengutip isi Kitab 

Suci (Mazmur 91:11-12), 

 

Matius 4:1-11 
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1 Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai Iblis. 

2 Dan setelah berpuasa empat puluh hari dan empat puluh malam, akhirnya 

laparlah Yesus. 

3 Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepada-Nya: "Jika Engkau Anak 

Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." 

4 Tetapi Yesus menjawab: "Ada tertulis: Manusia hidup bukan dari roti saja, 

tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." 

5 Kemudian Iblis membawa-Nya ke Kota Suci dan menempatkan Dia di 

bubungan Bait Allah, 

6 lalu berkata kepada-Nya: "Jika Engkau Anak Allah, jatuhkanlah diri-Mu ke 

bawah, sebab ada tertulis: Mengenai Engkau Ia akan memerintahkan malaikat-

malaikat-Nya dan mereka akan menatang Engkau di atas tangannya, supaya kaki-

Mu jangan terantuk kepada batu." 

7 Yesus berkata kepadanya: "Ada pula tertulis: Janganlah engkau mencobai 

Tuhan, Allahmu!" 

8 Dan Iblis membawa-Nya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan 

memperlihatkan kepada-Nya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, 

9 dan berkata kepada-Nya: "Semua itu akan kuberikan kepada-Mu, jika Engkau 

sujud menyembah aku." 

10 Maka berkatalah Yesus kepadanya: "Enyahlah, Iblis! Sebab ada tertulis: 

Engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau 

berbakti!" 

11 Lalu Iblis meninggalkan Dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani 

Yesus 

 

Iblis memiliki kemampuan untuk mengucapkan Kitab Suci dan membawa manusia 

menjauh dari apa yang sudah diwahyukan Allah.  Karena Yesus sangat mengenal Kitab 

Suci sehingga Dia bisa menolak Iblis sampai tiga kali, dengan mengatakian, “Ada 

tertulis...”  Yesus membandingkan apa yang dikatakan Iblis dengan apa yang sudah 

diwahyukan di dalam Kitab Suci.  

 

Keberadaan Muhammad yang buta huruf, yang anda sebut sebagai kenyataan sejarah 

“yang tidak terbantahkan,” seharusnya membuat anda khawatir karena 

ketidakmengertian akan Kitab Suci membuat manusia tidak bisa menolak tipu daya 

Iblis. Keberadaan Muhammad yang buta huruf membuatnya tidak bisa membandingkan 

apa yang disampaikan kepadanya dengan apa yang sudah diwahyukan Allah 

sebelumnya. Adanya perbedaan antara Al-Quran dengan Alkitab bukanlah bukti bahwa 

Alkitab sudah diganti.  Namun, itu menjadi bukti yang sangat besar bahwa berita yang 

diterima Muhammad tidak berasal dari Allah.  Berbedanya Al-Quran dengan Alkitab 

sangat terbukti di dalam penolakan Al-Quran akan kematian Yesus di kayu salib bagi 

dosa manusia dan di dalam kegagalan Al-Quran untuk menegaskan tentang kebangkitan 

tubuh yang dialami Yesus setelah kematian-Nya di kayu salib.  Kedua peristiwa sejarah 

ini adalah inti dari “banyak bagian Kitab-Kitab Suci yang terdahulu” (lihat Lukas 24). 

 

Hormat Saya, 

Aaron 
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               Reply 

DUA ATAU TIGA ORANG SAKSI:  

APAKAH OTORITAS MUHAMMAD? 
 

 

              Subject: Atas otoritas siapa? 

    To:  Aaron Goerner 
 

 

 Apakah bukti sejarah bahwa Allah berbicara kepada Musa?  Apakah 

ada saksi mata ketika Musa melihat Allah?  Apakah ada saksi mata 

SEJARAH (bukan Alkitabiah) akan kebangkitan Yesus?  lalu mengapa 
anda percaya kepada hal-hal yang tidak lulus dalam ujian historis?  

Mengapa anda percaya kepada kisah tentang Musa kalau tidak ada 

saksi mata ketika ia melihat Allah? 
 

 

 

 
        Re:  Atas Otoritas siapa?  (Respons Kristen saya) 

 

    From:  Aaron Goerner 
    To:   

  
 

Salam, 

 

Berbeda dengan Muhamad,  kesaksian Yesus dan Musa didukung oleh kesaksian yang 

sangat luar biasa dan juga yang bersifat supernatural. 

 

Apakah umat Allah harus percaya bahwa Allah berbicara kepada Musa hanya atas 

kesaksian dari Musa sendiri saja? 

 

Tidak.  Bahkan, Allah membicarakan mengenai hal ini dengan Musa di dalam Keluaran 

4:1-9, 

 

Keluaran 4:1-9  

1 Lalu sahut Musa: "Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak 
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mendengarkan perkataanku, melainkan berkata: TUHAN tidak menampakkan diri 

kepadamu?" 

2 TUHAN berfirman kepadanya: "Apakah yang di tanganmu itu?" Jawab Musa: 

"Tongkat." 

3 Firman TUHAN: "Lemparkanlah itu ke tanah." Dan ketika dilemparkannya ke 

tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. 

4 Tetapi firman TUHAN kepada Musa: "Ulurkanlah tanganmu dan peganglah 

ekornya" -- Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi 

tongkat di tangannya 

5 -- "supaya mereka percaya, bahwa TUHAN, Allah nenek moyang mereka, 

Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri 

kepadamu." 

6 Lagi firman TUHAN kepadanya: "Masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu." 

Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya ke luar, 

maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. 

7 Sesudah itu firman-Nya: "Masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu." 

Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya dan setelah ditariknya 

ke luar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. 

8 "Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat 

yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. 

9 Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak 

mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil 

dan harus kaucurahkan di tanah yang kering, lalu air yang kauambil itu akan 

menjadi darah di tanah yang kering itu." 

 

 

Bukti yang lain diberikan dengan adanya tanda-tanda,  keajaiban, dan mujizat-mujizat 

yang dilakukan Musa di hadapan Firaun, bangsa Mesir dan semua orang Israel.  Bukti 

penting yang lain adalah bahwa Allah tidak hanya berbicara kepada Musa, tetapi juga 

dalam pendengaran seluruh bangsa Israel (Keluaran 19-20).  Ada banyak saksi lain yang 

menegaskan hal  ini dan konfirmasi juga diberikan di berbagai masa pelayanan Musa 

(misalnya Korah, Datan dan Abiram).   Bukan hanya Musa sendirian saja yang menjadi 

saksi akan kenyataan sejarah bahwa Allah berbicara dengan dia. 
 

Apakah Yesus satu-satunya saksi untuk diri-Nya sendiri? 

 

Tidak.  Ada tertulis bahwa Allah berbicara dari surga pada masa pelayanan Yesus. 

 

Pada saat Yesus dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis: 
 

Matius 3:17 

Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan: "Inilah Anak-Ku yang 

Kukasihi, kepada-Nyalah Aku berkenan.” 

 

Di atas Gunung ketika Ia dipermuliakan, pada saat Musa dan Elia juga 

hadir di sana: 



Dua Atau Tiga Orang Saksi: Apakah Otoritas Muhammad? 

 

 

Lukas 9:35 

Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu, yang berkata: "Inilah Anak-Ku 

yang Kupilih, dengarkanlah Dia..” 

 

Murid Yesus yang bernama Petrus bersaksi bahwa ia mendengar suara 

dari surga: 
 

2 Peter 1:16-18 

16 Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ketika 

kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus 

sebagai raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesaran-Nya. 

17 Kami menyaksikan, bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari 

Allah Bapa, ketika datang kepada-Nya suara dari Yang Mahamulia, yang 

mengatakan: "Inilah Anak yang Kukasihi, kepada-Nyalah Aku berkenan." 

18 Suara itu kami dengar datang dari sorga, ketika kami bersama-sama dengan 

Dia di atas gunung yang kudus. 

 

Kelahiran Yesus dari anak dara dan banyak mujizat yang terjadi menyaksikan tentang 

identitas-Nya.  Yesus mencelikkan mata orang buta; Ia membangkitkan orang mati; Ia 

berjalan di atas air; Ia memberi makan 5.000 orang (belum termasuk perempuan dan 

anak-anak) dengan lima roti dan dua ikan (Yohanes 6:1-14); dll.  Salah satu tanda ajaib 

yang paling saya sukai adalah bahwa Yesus mengampuni dosa manusia dan kemudian 

membuktikan bahwa Ia memiliki kuasa untuk mengampuni dosa dengan menyembuhkan 

orang itu.  Di dalam Markus 2:1-12, Yesus mengampuni dosa dan bersaksi tentang kuasa 

yang dimiliki-Nya untuk mengampuni dosa. 

 

Markus 2:2-12 

2 Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, 

bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Ia memberitakan firman kepada 

mereka, 

3 ada orang-orang datang membawa kepada-Nya seorang lumpuh, digotong oleh 

empat orang. 

4 Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepada-Nya karena orang banyak itu, 

lalu mereka membuka atap yang di atas-Nya; sesudah terbuka mereka 

menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. 

5 Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu: 

"Hai anak-Ku, dosamu sudah diampuni!" 

6 Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat, mereka berpikir dalam 

hatinya: 

7 "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat 

mengampuni dosa selain dari pada Allah sendiri?" 

8 Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hati-Nya, bahwa mereka berpikir 

demikian, lalu Ia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu berpikir begitu dalam 

hatimu? 



Dua Atau Tiga Orang Saksi: Apakah Otoritas Muhammad? 

 

9 Manakah lebih mudah, mengatakan kepada orang lumpuh ini: Dosamu sudah 

diampuni, atau mengatakan: Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? 

10 Tetapi supaya kamu tahu, bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa 

mengampuni dosa" -- berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu --: 

11 "Kepadamu Kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah 

ke rumahmu!" 

12 Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi ke 

luar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan 

Allah, katanya: "Yang begini belum pernah kita lihat!” 

 

Yesus menunjukkan kuasa-Nya dan bukan hanya mengakui memilikinya.  

 

Yesus menunjukkan kuasa-Nya atas roh-roh jahat, 

 

Matius 8:16  

Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan 

dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-

orang yang menderita sakit. 

Matius 8:28-33 

Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 

dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, 

sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. 

Dan mereka itu pun berteriak, katanya: "Apa urusan-Mu dengan kami, hai Anak 

Allah? Adakah Engkau ke mari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" 

Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. 

Maka setan-setan itu meminta kepada-Nya, katanya: "Jika Engkau mengusir 

kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." 

Yesus berkata kepada mereka: "Pergilah!" Lalu keluarlah mereka dan masuk ke 

dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke 

dalam danau dan mati di dalam air. 

Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan setibanya di kota, diceriterakannyalah 

segala sesuatu, juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. 

 

Yesus menunjukkan kuasa-Nya atas alam semesta, 

 

Matius 8:23-27 

Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-murid-Nya pun mengikuti-Nya. 

Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu 

ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. 

Maka datanglah murid-murid-Nya membangunkan Dia, katanya: "Tuhan, 

tolonglah, kita binasa." 

Ia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" 

Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi 

teduh sekali. 

Dan heranlah orang-orang itu, katanya: "Orang apakah Dia ini, sehingga angin 

dan danau pun taat kepada-Nya?!” 



Dua Atau Tiga Orang Saksi: Apakah Otoritas Muhammad? 

 

 

Muhammad mengakui otoritasnya.  Namun, ia hanya sekedar mengaku saja otoritasnya 

yang menjadikan pengakuannya itu tidak sah/tidak valid.  Hanya dia yang bersaksi atas 

kesaksiannya sendiri bahwa malaikat Jibril berbicara kepadanya.  Dikatakan bahwa Al-

Quran adalah mujizat terbesar dari Muhammad.  Ini tidak menjawab permasalahannya 

karena Al-Quran berasal dari mulut Muhammad dan masuk ke telinga orang banyak; ini 

hanya kesaksian Muhammad atas kebenaran kesaksiannya sendiri.  Yang anda perlukan 

adalah bukti-bukti yang lain sebagaimana yang ditunjukkan oleh Yesus dan Musa.  

Kesaksian tunggal yang diajukan oleh Muhammad bisa ditolak karena bertentangan 

dengan kesaksian dari para nabi terdahulu yang sudah mendapatkan pengesahan.  

Kesaksiannya juga bertentangan dengan apa yang dilakukan Allah di dalam sejarah 

melalui Yesus di dalam kematian dan kebangkitan-Nya.  Tentu saja, anda bisa 

mengatakan bahwa Muhammad mengajarkan kalau Firman Allah sudah diganti.  Tetapi 

ingat bahwa Al-Quran sendiri menuntut adanya empat saksi untuk mengesahkan tuduhan 

bahwa seorang perempuan melakukan perzinahan (Al-Maeda 4:15; Al-Noor 24:4; cf. 

2:282).  Tentu saja, perzinahan adalah tuduhan yang sangat serius dan memerlukan saksi-

saksi.  Namun demikian, tuduhan Muhammad bahwa Firman Allah yang diwahyukan 

kepada orang-orang Kristen sudah diselewengkan adalah sebuah tuduhan yang jauh lebih 

serius lagi.  Apakah kesaksian/saksi-saksi yang diberikan oleh Muhammad untuk 

mendukung tuduhannya bahwa Kitab Suci orang-orang Kristen sudah diselewengkan? 

 

Hormat saya, 

Aaron 



Apakah Al-Qur’an Adalah Firman Allah? 
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APAKAH ALLAH BISA MATI? 
 

ALKITAB MENGAJARKAN BAHWA ALLAH ITU KEKAL DAN KARENA ITU T IDAK BISA 

MATI:   

Mazmur 102:26-28 

Dahulu sudah Kauletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tangan-Mu. 

Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang 

seperti pakaian, seperti jubah Engkau akan mengubah mereka, dan mereka berubah; 

tetapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahun-Mu tidak berkesudahan 

 

LATAR BELAKANG 
 

ebuah keberatan yang sering diajukan orang-orang Muslim kepada orang-orang Kristen 

adalah dalam bentuk pertanyaan, “Bagaimana mungkin Allah bisa mati di kayu salib?”  Di 

balik pertanyaan ini ada penyangkalan dari orang-orang Muslim terhadap keilahian Yesus 

dan kematian-Nya di kayu salib. 

 

Sebagai orang Kristen, kita perlu jelas bahwa Yesus adalah sepenuhnya Allah sejati dan Manusia 

sejati.  Inkarnasi berkaitan dengan penambahan dan bukannya pengurangan (Ia tetap 

sebagaimana adanya Dia, dan Dia menjadi apa yang tadinya bukan Dia).  Kita juga perlu 

memahami dengan jelas bahwa Allah tidak bisa mati.  Ini akan membawa kepada pertanyaan 

teologi yang sudah digumuli selama berabad-abad: 

 

 Yesus adalah Allah sejati dan Manusia sejati. 

 Yesus mati di kayu salib. 

 Kalau demikian, apakah Allah mati di kayu salib?  Apakah Allah bisa mati? 

 

Sudah ada banyak jawaban-jawaban dan penjelasan yang diberikan selama berabad-abad itu, 

tetapi pernyataan yang sangat klasik dari Yohanes Calvin menjadi salah satu pernyataan yang 

paling jelas dan padat: 

 

Singkatnya, karena sebagai Allah saja Ia tidak bisa mengalami kematian, dan 

sebagai Manusia saja Ia tidak bisa mengalahkan kematian, Ia menggabungkan 

hakekat kemanusiaan dan keilahian sehingga untuk menjadi pendamaian bagi 

dosa Ia bisa tunduk kepada kelemahan manusia yang bisa mati; dan bahwa, 

dalam pergumulannya melawan maut dengan kekuatan hakekat-Nya yang lain, 

Ia bisa memberikan kemenangan-Nya bagi kita (Institutes of the Christian 

Religion II, xii, 3). 

 

 

 

S 



Apakah Allah Bisa Mati? 

 

             Inbox 

EMAIL dari orang-orang Muslim: 

               Reply 

 

 

 

 

 

 
 

Subject: Apakah Allah bisa Mati? 

     To:  Aaron Goerner 
 

 

 Hanya satu pertanyaan:  Apakah Allah bisa Mati?  Kalau ya, bisa 

diterima bahwa Yesus mati di kayu salib.  Kalau tidak, maka berarti 

Yesus bukan Ilahi.  Apa jawaban anda?  
 

 Mari kita pikirkan, apakah Allah memang bisa mati??  

di dalam Islam, Allah adalah hakekat yang paling basic, mendasar, 

dan hakiki di dalam dunia ini.  Ia tidak memiliki anak, orang tua, atau 
yang setara dengan Dia... 

Ia tidak bisa mati karena Ia menjadi hasil dari pribadi yang lain kalau 

ia harus mati atau dilahirkan.  

Yesus adalah salah satu Utusan Allah, di dalam Islam kami 

mempercayai beliau sebagai Isa 'Alaihissalam... 
 

 Kalau anda menganggap Yesus sebagai Anak Allah dan memberikan 

kepada-Nya kedudukan Ilahi lalu bagaimana mungkin manusia bisa 

membunuh Allah.  Apakah Allah bisa dibunuh?  Lalu Allah yang 
bagaimana itu?  Allah yang bagaimana yang bisa mati di kayu salib? 

 

 

 
 

            Re:  Apakah Allah bisa Mati (Respons Kristen saya) 
 

    From:  Aaron Goerner 
    To:   

  
Salam, 

 

Terima kasih atas email anda. 

 

Orang-orang Kristen percaya bahwa Yesus adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya 

manusia.  Yesus tetap selalu adalah Allah tetapi ketika Ia dikandung di rahim Anak Dara 

Maria Ia mengambil bagi diri-Nya rupa manusia; tetap dalam keadaan sebagaimana 

adanya Dia (Allah) Ia menjadi apa yang tadinya bukan Dia (manusia).  Di kayu salib 

hakekat kemanusiaan Yesus yang mati dan bukan hakekat keilahian-Nya. 



Apakah Allah Bisa Mati? 

 

 

Agar kita bisa mendapatkan kehidupan kekal maka Yesus harus mengambil bagi diri-

Nya hakekat manusia, karena dua alasan: 

 

Pertama, Yesus menjadi manusia (Dilahirkan oleh seorang Anak dara) untuk 

mengenakan kepada diri-Nya segala tuntutan hukum Taurat.  Hukum Taurat 

menjanjikan kehidupan bagi mereka yang taat dengan sempurna.  Yesus dengan 

sempurna mentaati hukum Taurat dan hal itu menjadi kabar baik bagi kita karena anda 

dan saya tidak pernah bisa mentaati hukum Allah dengan sempurna dan tepat di seluruh 

pemikiran dan perbuatan kita. Bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus kepada 

mereka diperhitungkan ketaatan Kristus dan juga berkat-berkat kehidupan kepada 

mereka.  Yesus mengatakan, 

 

“Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa mendengar 

perkataan-Ku dan percaya kepada Dia yang mengutus Aku, ia mempunyai 

hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari 

dalam maut ke dalam hidup.” (Yohanes 5:24) 

 

Hukum Taurat tidak hanya menuntut ketaatan yang sempurna untuk mendapatkan 

kehidupan; tetapi juga menuntut adanya hukuman mati bagi ketidaktaatan.  Kematian 

fisik bukan hanya hukuman atas dosa, tetapi juga akibat dari keterpisahan dari Allah dan 

murka Ilahi.  Yesus tidak pernah melakukan dosa, tetapi Ia mengambil ke atas diri-Nya 

hukuman, murka, dan kematian atas dosa orang-orang yang percaya kepada-Nya.  Ini 

adalah salah satu tujuan dari diadakannya korban dan berbagai perayaan kudus di 

Perjanjian Lama.  Semua itu menunjuk kepada Yesus, “Anak Domba Allah yang 

menghapus dosa dunia.”  Manusia biasa tidak akan pernah bisa bertahan di hadapan 

kepenuhan murka Allah atas dosa.  Namun, Yesus bukan sekedar manusia biasa.  Ia 

adalah Allah sejati yang sudah meredakan seluruh kepenuhan murka Allah atas dosa di 

dalam hakekat Ilahi-Nya.  

 

Atas dasar ketaatan Yesus Kristus yang sempurna kepada hukum Taurat dan kehendak-

Nya untuk menanggungkan ke atas diri-Nya sendiri hukuman dari hukum Taurat itulah 

manusia bisa memiliki kepastian akan keselamatan mereka. Melalui iman di dalam 

Yesus manusia bisa menemukan damai sejahtera dengan Allah, dan itulah yang 

dikatakan oleh Yesus kepada para murid-Nya setelah Ia bangkit dari kematian,  

 

Yohanes 20:19-23  

19 Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu berkumpullah 

murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci 

karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu 

datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata: "Damai 

sejahtera bagi kamu!" 

20 Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangan-Nya dan 

lambung-Nya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka 

melihat Tuhan. 
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21 Maka kata Yesus sekali lagi: "Damai sejahtera bagi kamu! Sama 

seperti Bapa mengutus Aku, demikian juga sekarang Aku mengutus 

kamu." 

22 Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata: 

"Terimalah Roh Kudus. 

23 Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau 

kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. 

 

Kiranya Allah memampukan anda menemukan damai sejahtera ini melalui iman kepada 

Yesus Kristus. 

 

Saya menyarankan anda membaca Kejadian 15, Kejadian 22, Injil Matius, dan Injil 

Yohanes  

 

Hormat saya, 

Aaron 



Apakah Al-Qur’an Adalah Firman Allah? 
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ANAK ALLAH  
 

PENGAJARAN TENTANG ANAK ALLAH B ISA D ITEMUKAN DI DALAM PERJANJIAN 

LAMA DAN PERJANJIAN BARU  

Kejadian 22:1-2 

Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya: "Abraham," lalu 

sahutnya: "Ya, Tuhan." 

Firman-Nya: "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah 

ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu 

gunung yang akan Kukatakan kepadamu." 

 

Mazmur 2:7-8 

Aku mau menceritakan tentang ketetapan TUHAN; Ia berkata kepadaku: "Anak-Ku engkau! 

Engkau telah Kuperanakkan pada hari ini. 

Mintalah kepada-Ku, maka bangsa-bangsa akan Kuberikan kepadamu menjadi milik 

pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu 

 

Yohanes 3:36 

Barangsiapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal, tetapi barangsiapa tidak taat 

kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya.” 

 

1 Yohanes 2:22-23 

Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu 

adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. 

Sebab barangsiapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barangsiapa mengaku 

Anak, ia juga memiliki Bapa 

 

LATAR BELAKANG 
 

l-Quran melarang penyebutan Yesus sebagai Anak Allah dan menjatuhkan kutuk atas 

semua orang yang melakukannya, “Orang-orang Yahudi berkata: "Uzair itu putera 

Allah",
55

 dan orang-orang Nasrani berkata: "Al Masih itu putera Allah". Demikianlah itu 

                                                
55

 Tidak ada catatan apapun di dalam Alkitab tentang ‘Uzair/Ezra disebut sebagai Anak 

Allah.  Beberapa orang Muslim mengatakan bahwa hal itu menunjuk kepada 

kepercayaan Yudaisme abad pertengahan yang bernama Metatron. 
 

A 

http://en.wikipedia.org/wiki/Metatron


Anak Allah 

 

ucapan mereka dengan mulut mereka, mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang 

terdahulu. Dilaknati Allah mereka , bagaimana mereka sampai berpaling!” (9:30). 

 

Namun, alasan Al-Quran menolak keberadaan Yesus sebagai Anak Allah bukanlah karena apa 

yang diyakini oleh Kekristenan ortodoks:  

 

 Allah sekali-kali tidak mempunyai anak, dan sekali-kali tidak ada tuhan 

(yang lain) beserta-Nya, kalau ada tuhan beserta-Nya, masing-masing 

tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya, dan sebagian 

dari tuhan-tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha Suci 

Allah dari apa yang mereka sifatkan itu! (23:91) 

 

 Dan mereka (orang-orang musyrik) menjadikan jin itu sekutu bagi 

Allah, padahal Allah-lah yang menciptakan jin-jin itu, dan mereka 

membohong (dengan mengatakan): "Bahwasanya Allah mempunyai 

anak laki-laki dan perempuan", tanpa (berdasar) ilmu pengetahuan. 

Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dari sifat-sifat yang mereka berikan!  

Dia Pencipta langit dan bumi. Bagaimana Dia mempunyai anak padahal 

Dia tidak mempunyai isteri. Dia menciptakan segala sesuatu; dan Dia 

mengetahui segala sesuatu (6:100-101). 

 

Orang-orang Kristen adalah kaum monoteis, dan bukan kaum politeis.  Orang-orang Kristen 

tidak mempercayai bahwa Allah memiliki sekutu, dan bukan itu juga yang dinyatakan di dalam 

gelar “Anak Allah.”  Bahwa Allah di dalam Al-Quran memahami dengan benar apa doktrin 

Kristen ortodoks yang yang sesungguhnya tentang Tritunggal dan Inkarnasi, tidaklah jelas 

terlihat di dalam Al-Quran.  Karena itu, seringkali memakan waktu dan juga butuh kesabaran 

yang sangat besar untuk menjelaskan kepada orang-orang Muslim bahwa orang-orang Kristen 

juga tidak percaya kepada apa yang ditolak oleh Al-Quran mengenai keberadaan Yesus sebagai 

Anak. 

 

Keberatan Muslim lainnya mengenai Inkarnasi adalah bahwa Allah mengambil rupa manusia 

dalam darah dan daging dan kemudian dengan itu menurunkan derajat ke-Allahan-Nya.  Seorang 

Muslim menyatakan demikian kepada saya: 

 

 Kalau Yesus (a.s) adalah Allah, mengapa Ia dilahirkan dari sebuah 

vagina?  Bagaimana mungkin sesuatu yang kudus keluar dari tempat 

yang najis?  Mengapa Ia tidak langsung turun saja dari langit?  Lebih 

mudah bagi saya untuk percaya bahwa Ia adalah Allah kalau itu yang 

terjadi. 

 

 Bagaimana mungkin Allah memakan makanan manusia, memiliki 

kebutuhan manusia, dan mengeluarkan kotoran? 

 

 Bagaimana mungkin Allah menjadi bayi yang lemah dan tak berdaya?  

Bagaimana mungkin Ia bisa terluka hanya karena sepotong paku dan 



Anak Allah 

 

kemudian berdarah?  Saya menginginkan Allah yang lebih kuat dari diri 

saya. 

 

Orang-orang Kristen memang percaya bahwa Anak Allah yang Kekal itu menjadi manusia, 

tetapi kita tidak percaya bahwa hal itu membuat Allah tercemar kenajisan, atau bahwa Allah 

menjadi lemah, atau bahwa Allah mati.  Alkitab mengajarkan bahwa Yesus tetap Allah dan 

menjadi apa yang tadinya bukan Dia: manusia (Filipi 2:5-11). Di dalam kemanusiaan-Nya Yesus 

menjadi lemah, menggenapi hukum Taurat bagi kita, menanggung segala dosa kita, dan mati di 

kayu salib.  

 

Kemudian, juga harus ditekankan bahwa Inkarnasi bukanlah penghapusan akan kebesaran Allah 

namun justru sebaliknya.  Allah itu begitu besar sehingga semua yang diciptakannya 

mengandung juga kerendahan hati yang tidak terbatas.  Semua yang dilakukan oleh Allah juga 

menunjukkan kerendahan hati-Nya yang tak terhingga.  Allah begitu agung sehingga Ia perlu 

merendahkan diri-Nya untuk bisa memandang para malaikat dan bintang-bintang.  Allah begitu 

agung sehingga Ia harus merendahkan diri-Nya untuk bisa mendengar doa-doa anda  Allah 

begitu agung sehingga Ia harus merendahkan diri-Nya untuk menyelamatkan kita. 

 

Mazmur 113:5–7 
5
Siapakah seperti TUHAN, Allah kita, yang diam di tempat yang tinggi, 

6
 yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi? 

7
Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang 

miskin dari lumpur  

 

Ketika Allah merendahkan diri, hal itu tidak berarti bahwa Allah menjadi lemah atau tercemar 

kenajisan.  Hal itu juga sama sekali tidak merendahkan keilahian Allah.  Penurunan derajat Ilahi 

sama sekali tidak ada di dalam kehendak Allah untuk merendahkan diri-Nya.  Namun, Allah 

merendahkan diri justru menegaskan kenyataan dan juga menjadi alat yang dipakai Allah untuk 

membuat kebesaran-Nya dikenal oleh makhluk ciptaan-Nya.  

 

Inkarnasi adalah contoh yang terbesar dari tindakan Allah untuk merendahkan diri.  Jonathan 

Edwards menegaskannya dengan sangat indah di dalam tulisannya: 

 

 Injil membawa kita untuk mengasihi Allah sebagai Allah yang merendahkan 

diri-Nya.  Injil, melebihi semua yang lain di dunia ini, memberikan penjelasan 

mengenai tindakan Allah yang secara luar biasa merendahkan diri-Nya.  Tidak 

ada manifestasi lain yang pernah dilakukan Allah yang di dalamnya Dia 

menunjukkan sikap merendahkan diri secara luar biasa sebagaimana yang ada di 

dalam wahyu bagi orang Kristen itu.  Injil mengajarkan kepada kita bagaimana 

Allah, yang merendahkan diri-Nya untuk melihat apa yang ada di langit dan 

bumi, merendahkan diri-Nya begitu rupa sampai Ia memberikan perhatian 

anugerah-Nya kepada cacing tanah hina yang nista itu, dan peduli kepada 

keselamatan mereka, dan sampai mengutus Anak-Nya yang Tunggal untuk mati 

bagi mereka, dan membawa mereka ke dalam persekutuan yang kekal dengan-

Nya, dan secara sempurna menikmati keberadaan bersama Dia di dalam surga 

http://id.wikipedia.org/wiki/Jonathan_Edwards
http://id.wikipedia.org/wiki/Jonathan_Edwards


Anak Allah 

 

sampai selamanya. (“Charity and Its Fruits”; see Jonathan Edwards, “The 

Excellency of Christ”). 

 

Orang-orang Kristen percaya bahwa Allah begitu besar dan bahkan kenyataan kalau Dia 

berkomunikasi dengan manusia merupakan tindakan-Nya merendahkan diri dan mengakomodasi 

tingkatan kita yang fana ini.  Seorang tokoh teolog, John Calvin, memakai sebuah analogi 

perkataan bayi, yang menjelaskan bahwa ketika Allah berbicara dengan kita, itu seperti orang tua 

yang berbicara dengan anak mereka yang masih bayi. (Institutes of the Christian Religion, 

1.13.1).  

 

Mengenai hal ini juga John Piper menuliskan: 

 

Allah sudah memilih untuk mengutus Anak-Nya ke tempat pengasuhan kita dan 

berbicara dalam bahasa bayi dengan kita.  Yesus Kristus menjadi seorang anak 

sama dengan kita... Inilah yang disebut dengan inkarnasi.  Ia 

mengakomodasikan diri-Nya untuk berbicara dalam bahasa bayi kita.   Ia 

menjadikan diri-Nya terbata-bata sama dengan kita di dalam masa pengasuhan 

kita sebagai manusia.  

 

Yesus berbicara dalam bahasa bayi.  Khotbah di Bukit adalah bahasa bayi kita.  

Doa-Nya sebagai imam besar di dalam Yohanes 17 juga adalah bahasa bayi.  

“Allah-Ku, Allah-Ku mengapa Engkau meninggalkan Aku?”  adalah juga 

bahasa bayi. Bahasa bayi yang luar biasa berharga, benar, dan agung.  

 

Lebih dari itu, Allah mewahyukan seluruh isi Alkitab dalam bahasa bayi.  

Bahasa bayi yang memiliki kedaulatan dan kuasa penuh.  Bahasa bayi yang 

lebih manis dari madu dan lebih menarik daripada emas...  Akan ada bahasa dan 

pemikiran lain yang terjadi di masa yang akan datang.  Dan kita akan melihat 

hal-hal yang belum nampak jelas di dalam bahasa bayi kita sekarang.  Tetapi 

ketika Allah mengutus Anak-Nya ke dalam pengasuhan bayi kita sebagai 

manusia, berbicara dalam bahasa bayi, dan mati bagi bayi-bayi, Ia menutup 

mulut orang-orang yang menghina kemungkinan adanya kebenaran dan 

keindahan yang diteriakkan dari mulut bayi-bayi.  

 

Dan ketika Allah mewahyukan sebuah kitab dengan bahasa bayi sebagai 

pernyataan yang sempurna mengenai diri-Nya sendiri, apa yang bisa kita 

katakan tentang anak-anak yang merendahkan karunia bahasa manusia sebagai 

alat untuk memahami Allah?  Celakalah mereka yang menghina atau 

merendahkan atau mengeksploitasi atau memanipulasi karunia itu kepada anak-

anak manusia.  Firman itu bukan sekedar sebuah mainan di pengasuhan.  

Firman itu adalah nafas kehidupan.  “Perkataan-perkataan yang Kukatakan 

kepadamu adalah roh dan hidup.” (Yohanes 6:63) (The Bible: Precious, True, 

Glorious Baby Talk). 

 

Inkarnasi, dimana Allah merendahkan diri dan menyesuaikan diri, dan komunikasi yang 

dilakukan-Nya memunculkan pertanyaan tentang Al-Quran.  Apakah orang-orang Muslim 

http://www.amazon.com/gp/product/B003URRSNW/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=isthquanthwoo-20&linkCode=as2&camp=1789&creative=390957&creativeASIN=B003URRSNW
http://www.amazon.com/gp/product/B003URRSNW/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=isthquanthwoo-20&linkCode=as2&camp=1789&creative=390957&creativeASIN=B003URRSNW
http://id.wikipedia.org/wiki/Yohanes_Calvin
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Piper_(theologian)
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            Inbox 

EMAIL dari orang-orang Muslim: 

percaya bahwa yang disebut sebagai perkataan Ilahi di dalam Al-Quran juga adalah penyesuaian 

terhadap keberadaan kita yang lemah sebagai makhluk ciptaan?  Kalau memang demikian, lalu 

tidak perlu ada keberatan terhadap Inkarnasi juga (bdk  Ibrani 1-2).  Kalau tidak demikian, maka 

orang-orang Muslim sedang mengangkat diri mereka kepada sebuah tingkatan yang hanya 

dimiliki oleh Allah saja. 

 

 

 

 

 

 

 

            

            Subject: Yesus: Hamba, bukan Anak. 
   To:  Aaron Goerner 

 

 

 Isa alaihissalam bukanlah Allah ataupun Anak Allah tetapi ia tidaklah 

lebih dari sekedar seorang rasul dan hamba Allah yang diutus hanya 

untuk domba-domba Israel yang terhilang. 
 

 …kami percaya bahwa Isa adalah seorang nabi dan bukan anak Allah  

 

  Yesus bukanlah Anak Manusia, dan juga bukan Anak Allah. 

 

 … Saya percaya kepada Isa seperti yang anda percaya kecuali 

mengenai dia sebagai Anak Allah.  Karena saya pikir apabila Allah 

membutuhkan seorang anak, maka Ia bukanlah Allah, khususnya 

kalau Ia memang membutuhkan seorang perempuan dari dunia ini 

untuk melahirkan Yesus. 
 

 Di dalam Alkitab yang asli dan tak ada cacatnya, tidak ada sama 

sekali penyebutan tentang kematian Isa alaihissalam dan juga tidak 

ada penyebutan mengenai dirinya sebagai anak Allah. 
 

 Saya bisa membuktikan sepenuhnya tanpa keraguan melalui Alkitab 

yang anda bawa sendiri bahwa Yesus bukanlah ALLAH DAN BUKAN 

ANAK ALLAH  
 

 

 

 

 

 



Anak Allah 

 

               Reply  
 
            Re:  Yesus: Hamba, bukan Anak (Respons Kristen saya) 

 

    From:  Aaron Goerner 
    To:   

  
 

Salam, 

 

Orang-orang Kristen percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah tetapi itu tidak berarti 

bahwa Allah menjalin hubungan tertentu dengan Maria.  Tidak demikian.  “Anak” dan 

“Bapa” adalah istilah yang dipakai tentang Allah dan Yesus yang menunjukkan adanya 

kasih, penghargaan, dan kedekatan di dalam hubungan.  
 

Akan lebih mudah bagi anda untuk memahami keberadaan Yesus sebagai Anak Allah, 

kalau anda percaya bahwa Yesus dilahirkan oleh Anak Dara Maria.  Bayangkan kembali 

kisah tentang Abraham dan bagaimana ia diperintahkan untuk mengorbankan anaknya.  

“Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah 

Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung 

yang akan Kukatakan kepadamu” (Kejadian 22:2).  Sementara kita bisa berdebat 

mengenai apakah Abraham membawa Ishak atau Ismail, yang tidak perlu diperdebatkan 

lagi adalah bahwa Abraham MENGASIHI anaknya.  Allah sedang menunjukkan kepada 

Abraham tujuan dari sistem kurban dan bagaimana Allah sendiri akan memberikan 

Anak-Nya bagi pengampunan dosa.  “Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, 

sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang 

percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal” (Yohanes 3:16). 

 

Hubungan antara bapak dan anak adalah hubungan yang sangat dekat dan penuh kasih.  

Beberapa kata pertama yang saya (dan juga banyak orang tua lain) ajarkan kepada anak-

anak saya dan yang sangat senang untuk saya dengarkan adalah ketika mereka 

mengatakan, “da, da.”  Kata di dalam Alkitab untuk “bapa” (Abba) terdengar seperti 

kata-kata yang keluar dari bibir bayi kecil yang mungkin akan mengatakan, “ab, ab, ab, 

abab..  abba.”  Beberapa nama di dalam Perjanjian Lama juga dimulai dengan kata “Ab” 

atau “bapa.” 

 

 Paling tidak ada dua orang di dalam Alkitab yang bernama “Abiel” yang berarti 

“bapaku adalah Allah” atau “Allah adalah bapa.” (1 Samuel 9:1; 2 Samuel 23:31). 

 

 Paling tidak delapan orang di dalam Alkitab bernama “Abia” “bapaku adalah 

Yahweh” atau “Yahweh adalah Bapa.”  (1 Sam.8:2; 1 Raja 14:1-18; 1 

Tawarikh.2:24; 3:10; 7:8; 24:10; 2 Tawarikh.29:1; Nehemiah 12:4,17; Matius 1:7).  

 

Pernahkah anda melihat seorang bapak yang bangga akan anak-anaknya?  Pernahkah 

anda melihat anak yang bangga akan anaknya?  Allah Bapa lebih berkenan akan 



Anak Allah 

 

Anak-Nya Yesus Kristus dibandingkan dengan semua “orang tua yang bangga” 

lainnya: 

 

Allah mengurus malaikat-malaikat ke dunia untuk bersukacita atas kelahiran Anak-Nya. 

(Luke 2:13-14): 

 

Luke 2:13-14  
13

 Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah 

besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya: 
14

 “Kemuliaan bagi Allah di tempat yang mahatinggi dan damai sejahtera 

di bumi di antara manusia yang berkenan kepada-Nya.”  

 

Ketika Yesus dibaptiskan, Bapa berbicara dari surga, “Inilah Anak-Ku yang Kukasihi, 

kepada-Nyalah aku berkenan” (Matius 3:17). 

 

Dalam dua kesempatan lainnya Allah Bapa berbicara dari surga mengenai bagaimana Ia 

berkenan akan Anak-Nya Yesus,  

 

Mark 9:7 
7
 Maka datanglah awan menaungi mereka dan dari dalam awan itu 

terdengar suara: "Inilah Anak yang Kukasihi, dengarkanlah Dia!” 

 

Yohanes 12:28  
28

 Bapa, muliakanlah nama-Mu!" Maka terdengarlah suara dari sorga: 

"Aku telah memuliakan-Nya, dan Aku akan memuliakan-Nya lagi!” 

 

Di sepanjang pelayanan-Nya di dunia ini Yesus berkenan kepada Bapa-Nya, 

 

Ketika masih kanak-kanak, Yesus ingin tetap berada di rumah Bapa-Nya (Lukas 2:41-

52)!   

 

Yesus sangat mengasihi Bapa-Nya sehingga Ia tidak pernah sekalipun menyimpang dari 

kehendak dan perintah Bapa-Nya (Yohanes 8:29): 

 

Yohanes 8:27-29 
27

 Mereka tidak mengerti, bahwa Ia berbicara kepada mereka tentang 

Bapa. 
28

 Maka kata Yesus: "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, 

barulah kamu tahu, bahwa Akulah Dia, dan bahwa Aku tidak berbuat apa-

apa dari diri-Ku sendiri, tetapi Aku berbicara tentang hal-hal, sebagaimana 

diajarkan Bapa kepada-Ku.  
29

 Dan Ia, yang telah mengutus Aku, Ia menyertai Aku. Ia tidak 

membiarkan Aku sendiri, sebab Aku senantiasa berbuat apa yang 

berkenan kepada-Nya” 

 



Anak Allah 

 

Di Getsemani Yesus berdoa, “Abba, Bapa.. Ambillah cawan ini dari pada-Ku.  Tetapi 

janganlah apa yang Aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki.” (Mark 

14:36). 

 

Perkataan terakhir yang diucapkan Yesus kepada Bapa-Nya sebelum Ia mati, “Bapa, ke 

dalam tangan-Mu aku serahkan roh-Ku.” (Luke 23:46). 

 

Tidak pernah ada pernyataan kasih yang lebih besar di dunia ini dibandingkan dengan 

ketika Allah memberikan Anak-Nya yang tunggal untuk mati bagi orang-orang berdosa.  

Hanya melalui kematian Yesus, Anak Allah, kita bisa diampuni dari segala dosa kita.  

Inilah sebabnya Yesus mengatakan, “sebab jikalau kamu tidak percaya, bahwa Akulah 

Dia, kamu akan mati dalam dosamu” (Yohanes 8:24). 

 

Kalau anda belum pernah membaca Injil milik orang Kristen (Matius, Markus, Lukas, 

Yohanes), maka saya mengajak anda membacanya.  Anda akan melihat bagaimana 

nyatanya keberadaan Allah sebagai Bapa dalam kaitannya dengan Yesus sebagai Anak.  

 

Hormat saya, 

Aaron 



Apakah Al-Qur’an Adalah Firman Allah? 
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SEBUAH PERTANYAAN YANG 

TIDAK BISA DIJAWAB OLEH ORANG 

MUSLIM  
 

ALKITAB MENGAJARKAN BAHWA ALLAH ITU SEMPURNA DALAM KEKUDUSAN DAN 

KEADILAN  

Matius 5:17-20  

“Janganlah kamu menyangka, bahwa Aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab 

para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. 

Karena Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu 

iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat, sebelum semuanya terjadi. 

Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling 

kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang 

paling rendah di dalam Kerajaan Sorga; tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala 

perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam Kerajaan 

Sorga. 

Maka Aku berkata kepadamu: Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari pada hidup 

keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke 

dalam Kerajaan Sorga 

 

Roma 3:23-26 

Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, 

dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus 

Yesus. 

Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman, dalam darah-

Nya.
56

 Hal ini dibuat-Nya untuk menunjukkan keadilan-Nya, karena Ia telah membiarkan 

dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran-Nya. 

Maksud-Nya ialah untuk menunjukkan keadilan-Nya pada masa ini, supaya nyata, bahwa Ia 

benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus 

 

LATAR BELAKANG 

                                                
56

 The Prophets’ Story adalah sebuah overview yang singkat tetapi sangat menolong 

tentang pengajaran Alkitab mengenai pentingnya penumpahan darah bagi dosa. 
 

http://www.bible-quran.com/the-bible-and-blood/


Sebuah Pertanyaan Yang Tidak Bisa Dijawab Oleh Orang Muslim? 

 

 

 

ikatakan bahwa di dalam Islam, Firman itu menjadi sebuah kitab.  Di dalam Kekristenan, 

Firman itu menjadi manusia. 

 

Banyak kesalahpahaman di antara orang-orang Kristen dan orang-orang Muslim 

muncul dari asumsi bahwa Al-Quran bagi orang-orang Muslim adalah sama dengan 

Alkitab bagi orang-orang Kristen.  Lebih tepat perbandingannya adalah bahwa Al-

Quran bagi orang-orang Muslim adalah seperti Kristus bagi orang-orang Kristen.
57

 

 

Muhammad sangat dikasihi oleh semua orang-orang Muslim, tetapi ia tidak memiliki peranan di 

dalam Islam yang sama pentingnya dengan pentingnya Yesus bagi Kekristenan.  Berita Islam 

bisa saja dinyatakan kepada siapapun orang lain selain Muhammad, sementara berita 

Kekristenan tidak akan mungkin untuk dinyatakan melalui pribadi lain selain Yesus.  

 

Satu implikasi dari hal ini adalah bahwa orang-orang Kristen percaya bahwa Yesus adalah 

jawaban atas semua masalah dunia ini, sementara orang-orang Muslim percaya bahwa Al-Quran 

adalah jawaban bagi masalah dunia ini.  Tetapi sebelum kita melihat solusi yang ditawarkan 

untuk masalah di dunia, Yesus atau Al-Quran, kita perlu terlebih dahulu mendiagnosa apa 

masalah yang sebenarnya karena orang-orang Kristen dan orang-orang Muslim memiliki 

pemahaman yang sangat berbeda tentang hal ini. 

 

Orang-orang Muslim bukan hanya percaya kepada sesuatu yang tidak pernah disaksikan atau 

ditegaskan oleh saksi manapun dari abad pertama mengenai kematian Yesus di kayu salib, tetapi 

orang-orang Muslim juga percaya akan adanya sebuah perjanjian kuno dimana semua roh 

manusia dipanggil dari buah pinggang Adam yang saat itu belum diciptakan dan kemudian 

ditanya oleh Allah, “Bukankah Aku adalah Tuhanmu?” dan setiap roh menegaskan perjanjian 

dengan mengatakan, “Ya!  Kami bersaksi.” 

 

Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari 

sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya 

berfirman): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab: "Betul (Engkau 

Tuban kami), kami menjadi saksi". (Kami lakukan yang demikian itu) agar di 

hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah 

orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan).” (Quran 7:172, Muhsin 

Khan) 

 

Orang-orang Muslim menunjuk kepada perjanjian di jaman dahulu itu sebagai Hari Alastu: 

 

Gagasan tentang adanya perjanjian di jaman dahulu itu (mithaq) antara Allah 

dengan manusia merupakan sesuatu yang sangat mengesankan bagi hati nurani 

orang-orang Muslim, dan khususnya kaum mistik Muslim, lebih dari semua 

                                                
57

 Andrew Walls, The Cross-Cultural Process in Christian History (Maryknoll, 

NY: Orbis Books; Edinburgh: T&T Clark, 2002), 29 
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Sebuah Pertanyaan Yang Tidak Bisa Dijawab Oleh Orang Muslim? 

 

gagasan yang lainnya. Dari sinilah titik awal dari pemahaman mereka tentang 

kehendak bebas dan predestinasi, tentang pemilihan dan penerimaan, tentang 

kuasa Allah yang kekal dan respons serta janji manusia yang penuh kasih.  

Tujuan dari kaum mistik adalah untuk kembali kepada pengalaman “Hari 

Alastu” ketika hanya Allah saja yang ada, sebelum Ia kemudian menciptakan 

makhluk-makhluk dari jurang ketiadaan dan mencurahkan kepada mereka 

kehidupan, kasih dan pengetahuan sehingga mereka bisa kembali menghadap 

kepada-Nya di akhir jaman.
58

  

 

Al-Quran memberikan peringatan berulangkali kepada manusia untuk mengingat kepada 

perjanjian di jaman dahulu itu yang mengatakan bahwa semua manusia akan harus 

bertanggungjawab di Hari Penghakiman, 

 
35

Dan Kami berfirman: "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan isterimu surga ini, 

dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang 

kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu 

termasuk orang-orang yang zalim.” 
36

Lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari surga itu dan dikeluarkan dari 

keadaan semula dan Kami berfirman: "Turunlah kamu! sebagian kamu menjadi 

musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi, dan 

kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan."  
37

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah 

menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha 

Penyayang. 
38

Kami berfirman: "Turunlah kamu semuanya dari surga itu! Kemudian jika 

datang petunjuk-Ku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjuk-

Ku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak (pula) mereka 

bersedih hati". 
39

Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami (tanda-

tanda, bukti, ayat-ayat, pelajaran, wahyu, dll), mereka itu penghuni neraka; 

mereka kekal di dalamnya. 
40

Hai Bani Israil, ingatlah akan ni'mat-Ku yang telah Aku anugerahkan 

kepadamu, dan penuhilah janjimu kepada-Ku, niscaya Aku penuhi janji-Ku 

kepadamu; dan hanya kepada-Ku-lah kamu harus takut (tunduk).  
41

Dan berimanlah kamu kepada apa yang telah Aku turunkan (Al Quran) yang 

membenarkan apa yang ada padamu (Taurat), dan janganlah kamu menjadi 

orang yang pertama kafir kepadanya, dan janganlah kamu menukarkan ayat-

ayat-Ku dengan harga yang rendah, dan hanya kepada Akulah kamu harus 

bertakwa. (Tafsir At-Tabari, Vol. I, Halaman 253). 
42

Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan 

janganlah kamu sembunyikan yang hak itu [yaitu bahwa Muhammad s.a.w 
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 Annemarie Schimmel, Mystical Dimensions of Islam, 35
th
 Anniversary edition 

(North Carolina University Press, 2011), 24. 
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adalah Utusan Allah dan keberadaannya dituliskan di dalam Kitab Sucimu, 

Taurat dan Injil], sedang kamu mengetahui [kebenaran itu] (Quran 2:35-42) 

 
7
Dan ingatlah karunia Allah kepadamu dan perjanjian-Nya yang telah diikat-

Nya dengan kamu, ketika kamu mengatakan: "Kami dengar dan kami ta'ati". 

Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Mengetahui isi hati(mu). 

(Quran 5:7) 

 
19

Adakah orang yang mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu 

(ya Muhammad saw) dari Tuhanmu itu benar sama dengan orang yang buta? 

Hanyalah orang-orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran.  
20

(yaitu) orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian;  
21

dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan 

supaya dihubungkan (yaitu, mereka harus baik dengan saudara mereka dan 

jangan memutuskan ikatan persaudaraan), dan mereka takut kepada Tuhannya 

dan takut kepada hisab yang buruk (yaitu, menjauhkan diri dari segala macam 

dosa dan kejahatan yang dilarang Allah dan melakukan segala kebaikan yang 

sudah diperintahkan Allah). 
22

Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan 

shalat, dan menafkahkan sebagian rezki yang Kami berikan kepada mereka, 

secara sembunyi atau terang-terangan serta menolak kejahatan dengan 

kebaikan; orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan (yang baik).  
23

(yaitu) syurga 'Adn yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan 

orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya, isteri-isterinya dan anak cucunya, 

sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu 

(sambil mengucapkan), 
24

"Salamun 'alaikum bima shabartum". Maka alangkah baiknya tempat 

kesudahan itu.  
25

Orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan 

memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan (yaitu 

mereka memutuskan hubungan persaudaraan dan tidak bersikap baik kepada 

kaum kerabat), dan mengadakan kerusakan di bumi, orang-orang itulah yang 

memperoleh kutukan (yaitu, mereka jauh dari Karunia Allah), dan bagi mereka 

tempat kediaman yang buruk (Jahannam).  (Quran 13:19-25) 

 
90

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil [yaitu adil dan tidak 

menyembah siapapun selain Allah saja—Monotheisme Islam] dan berbuat 

kebajikan [yaitu untuk bersabar dalam melaksanakan tanggungjawabmu kepada 

Allah, sepenuhnya bagi Allah dan seturut dengan Sunnah Nabi Muhammad saw 

dengan benar], memberi (menolong) kepada kaum kerabat (yaitu, semua yang 

sudah diperintahkan Allah untuk kau berikan kepada mereka, misalnya 

kekayaan, mengunjungi, memperhatikan, atau bentuk pertolongan lainnya) dan 

Allah melarang dari perbuatan keji (yaitu perbuatan jahat, misalnya tindakan 

perjinahan, melawan orangtua, politeisme, berdusta, menjadi saksi dusta, 

membunuh tanpa hak, dll), kemungkaran (yaitu semua yang dilarang oleh 

Syariah: segala jenis musyrik, kafir, dan segala kebathilan) dan permusuhan 
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(yaitu segala jenis penindasan). Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu 

dapat mengambil pelajaran. 
91

Dan tepatilah perjanjian dengan Allah (Baiat: sumpah Islam) apabila kamu 

berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah 

meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu 

(terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang 

kamu perbuat. (Quran 16:90-91, Muhsin Khan) 

 

Sebagaimana penolakan orang-orang Muslim terhadap kayu salib, Hari Alastu menekankan 

hakekat ahistoris dari Islam.  Semua roh manusia dengan khidmat bersumpah di dalam sebuah 

perjanjian di jaman dahulu itu dan kemudian melupakannya.  Hari Alastu sangatlah mirip dengan 

mitos Yunani mengenai Sungai Kealpaan  berbeda dengan pengajaran Musa dan Yesus yang 

mengatakan bahwa dosa adalah masalah terbesar dari umat manusia.
59

 

 

Orang-orang Muslim percaya bahwa masalah yang paling mendasar dari umat manusia adalah 

kealpaan.  Orang-orang Kristen percaya bahwa masalah yang paling mendasar berakar di dalam 

dosa, yang mencakup juga kealpaan Islam terhadap karya Allah di dalam sejarah.  

 

Jawaban Muslim untuk masalah di dunia ini berakar di dalam Al-Quran; sebuah kitab tentang 

ingatan (dzikir).
60

  Jawaban Kristen  untuk masalah dunia berakar di dalam Yesus Kristus. 

 

Karena itu peristiwa historis tentang kematian Yesus di kayu salib dan alasan teologis tentang 

dosa tidaklah dianggap penting di dalam Islam karena orang-orang Muslim memiliki keyakinan 

yang kuat dan bahkan bersifat humanistik mengenai adanya warisan kebaikan di dalam diri 
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 Untuk mempelajari lebih lanjut mengenai perjanjian di jaman  primordial itu dari 

pandangan ahli tentang Muslim, perhatikan  penjelasan Dr. Timothy Winter’s 

(Sheikh Abdal-Hakim Murad) di Cambridge mengenai Presence of God in the 

Qur’an. 
 

60
 “pemakaian kata dzikir dipakai di berbagai tempat di dalam Al-Quran, sebagai 

contoh di dalam Qs. 38:8, yang menjelaskan tentang keberatan yang diangkat oleh 

beberapa penentang Muhammad, “Mengapa Al Qur'an itu diturunkan kepadanya 

[Muhammad] di antara kita?" kata dhikrā dan tadhkira (seperti yang ada di dalam 

Qs. 6:90 dan Qs. 69:48, secara khusus) juga dipakai  di dalam Qs. 43:44, dimana Al-

Quran di sebut “sebuah dhikr bagimu dan bagi kaummu,” dhikr mendapatkan 

tambahan makna menjadi kemuliaan dan kehormatan.  Al-Quran di sebut, 

“peringatan yang penuh hikmah” (Qs. 3:58),  “peringatan yang penuh berkah” (Qs. 

21:50), dan “peringatan bagi seluruh umat” (Qs. 68:52).  Al-Quran di dalam 

keberadaannya sendiri bukan hanya peringatan, tindakan untuk mengingatnya, juga, 

sudah dipermudahkan (Qs. 54:17, 22, 32, 40), sehingga tidak akan ada orang yang 

bisa mengatakan bahwa Al-Quran merupakan kitab yang sulit” (Mustansir Mir, 

“Names of the Qurʾān.” In Encyclopaedia of the Qurʾān. General Editor: Jane 

Dammen McAuliffe [Leiden and Boston: Brill, 2005], CD-ROM version). 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lethe
http://www.bible-quran.com/abdal-hakim-murad-quran/
http://www.bible-quran.com/abdal-hakim-murad-quran/
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manusia.  Sebagaimana yang ditegaskan oleh Bassam Madany, seorang penyiar dari program 

radio Back to God Hour dari tahun 1958–1994: 

 

Di dalam pelayanan saya sebagai seorang misionaris kepada orang-orang 

Muslim, saya mendapati bahwa doktrin tentang Kejatuhan, sebagaimana yang 

diajarkan di dalam Alkitab dan sepenuhnya diterima di dalam tradisi Agustinian 

dan Reformed, sangat penting bagi mereka.  Merupakan karakteristik pemikiran 

Muslim untuk percaya bahwa manusia pada dasarnya adalah suci.  Menurut 

pemahaman mereka akan hakekat manusia, manusia melakukan banyak sekali 

dosa, beberapa di antaranya dosa kecil, lainnya dosa yang besar.  Manusia 

membutuhkan pengampunan Allah.  Ia menerima pengampunan itu dengan 

melakukan apa yang dituntut oleh Shariah (Hukum).  Sebagaimana yang pernah 

dituliskan oleh seorang pendengar dari Afrika Utara, “Ketika anda berbicara 

tentang dosa-dosa dalam bentuk jamak saya memahami maksud anda, tetapi 

ketika anda berbicara tentang dosa dalam bentuk tunggal, saya tidak memahami 

apa maksud anda.”  Yang dimaksudkannya adalah bahwa manusia memang 

melakukan banyak dosa, tetapi ia tidak “mati karena pelanggaran dan dosa-

dosa” (Efesus 2:1).  Yang ada di dalam pemikiran orang-orang Muslim adalah 

bahwa karena keadaan manusia pada dasarnya dikuasai kealpaan, maka ia hanya 

perlu untuk “mengetahui” untuk bisa “melakukan” kehendak Allah dan 

kemudian diselamatkan.  Wahyu sajalah yang dibutuhkan oleh manusia.  Tidak 

perlu ada penebusan dari pihak luar manusia.  Ini menjadi alasan yang paling 

mendasar dari penolakan Islam atas kenyataan sejarah penyaliban dan akan 

perlunya kematian Yesus Kristus sebagai pendamaian di kayu salib di Kalvari.  

 

Kekristenan menganggap akibat dari Kejatuhan sebagai sesuatu yang sangat 

serius baik dalam kaitannya dengan sisi etis, sosial, ekonomi, politis dan juga 

semua bagian lain dari keberadaan manusia.  Kesaksian yang diberikan secara 

konsisten kepada dunia harus jelas dan langsung: tidak ada jalan keluar buatan 

manusia terhadap penyakit mematikan yang menimpa seluruh hakekat umat 

manusia.  Manusia, baik yang hidup di jaman kuno, jaman modern maupun 

jaman post modern, membutuhkan adanya transformasi yang radikal yang 

berupa perubahan pikiran yang sepenuhnya; ia harus menjalani metanoia.  Ini 

terjadi melalui diterapkannya karya penebusan Kristus di dalam hati orang-

orang percaya dan melalui karya pelayanan yang kreatif dari Roh Kudus, 

“Penguasa dan pemberi kehidupan.”
61

  

 

Dalam berbicara dengan orang-orang Muslim, perlu ditekankan bahwa Hari Alastu tidak 

ditemukan di dalam pengajaran Musa, Yesus, ataupun di bagian manapun di dalam Alkitab.
62
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 Madany, “The Christian Mind.” Reformation and Revival (Summer 1994), pp.21-22. 
 

62
 Orang Kristen percaya akan adanya sebuah perjanjian historis yang terjadi antara 

Allah dengan Adam di Taman Eden dan hal itu digenapi oleh Yesus di dalam 

Perjanjian Baru.  Untuk melihat pendahuluan kepada teologi perjanjian di dalam 

Alkitab, lihat “Overviews of Covenant Theology.” 

http://www.monergism.com/directory/link_category/Covenant-Theology/Overviews-of-Covenant-Theology/
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              Inbox 

EMAIL dari orang-orang Muslim: 

Penekanan historis dan Alkitabiah adalah terhadap dosa yang kemudian membawa kita kepada 

pertanyaan yang teramat sangat penting : Bagaimanakah Allah bisa berbelas kasihan kepada 

orang-orang berdosa, dan pada saat yang sama sempurna di dalam kekudusan dan keadilan-

Nya? 

 

Inti dari pertanyaan ini adalah untuk menolong menjelaskan kepada orang-orang Muslim 

mengapa kematian Yesus menjadi pusat di dalam Kekristenan.  Oleh anugerah Allah, hal itu juga 

akan menolong memberikan pemahaman mengapa Al-Quran tidak akan bisa menolong orang-

orang Muslim untuk mengingat dalam cara yang cukup untuk layak dalam pandangan Allah (bdk 

Qs 16:90-91).  Karena itu, mereka masih dianggap sebagai pelanggar sumpah.   Berbeda 

dengan Al-Quran, Yesus layak dan Dia bisa menjadikan umat-Nya layak dan itulah 

keindahan dari Perjanjian Baru. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Subject: Sifat-sifat Allah 

    To:  Aaron Goerner 
 
 

 Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha 
Penyayang …63 

 

 Di dalam Al-Quran, Allah mengatakan (di dalam Al-Imran)3:31-
Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, 

ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-

dosamu."  
 

 Allah itu Mahatinggi, Maha Pemurah, dan Pencipta yang 

Mahasempurna. 
 

 Bismillah ir-Rahman ir-Raheem 

                                                                                                                                                       
 

63
Beberapa dari “asma’ul Husna” yang dipakai oleh orang-orang Muslim dan Al-Quran 

untuk Allah (misalnya “Maha Pengasih” dan “Maha Penyayang” [Nama-nama ini 

memulai setiap pasal di dalam Al-Quran kecuali pasal yang ke sembilan]; 

“Pengampun” [Qs. 7:155]; “Hakim yang adil” [Qs 11:45; 95:8] memunculkan 

pertanyaan untuk pasal ini:  Bagaimanakah Allah bisa memberikan rahmat kepada 

orang-orang berdosa dan pada saat yang sama bisa sempurna di dalam kekudusan 

dan keadilan-Nya? 
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               Reply 

“Dengan menyebut nama Allah – Allah yang Mahakuasa, Maha 

Pemurah, dan Pemberi Kasih Rahmat.” 
 

 Yang saya percayai adalah bahwa Allah itu Maha Pemurah dan Maha 

Penyayang dan Muhammad adalah Utusan-Nya. 
 

 Tidakkah mereka akan bertobat kepada Allah dan meminta 

pengampunan dari-Nya?  Karena Allah Penuh Pengampunan, Maha 

Pemurah. 
 

 Saya tidak percaya bahwa ada orang yang bisa mengampuni dosa-

dosa orang-orang lain, dosa-dosa saya adalah tanggungjawab saya, 
dan bahwa Yesus, Muhammad atau Musa tidak akan bisa membuat 

dosa-dosa saya itu dilenyapkan. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

            Re:  Sifat-sifat Allah (Respons Kristen saya) 
 

   From:  Aaron Goerner 
   To:  

 

Salam, 

Yesus mengajarkan bahwa dua perintah yang terbesar adalah (1) kasihilah Allahmu 

dengan segenap hati, segenap pikiran, dan segenap kekuatanmu, dan (2) kasihilah 

sesamamu seperti dirimu sendiri.  

  

Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai 

Dia: 

"Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" 

Jawab Yesus kepadanya: "Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap 

hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. 

Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. 

Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah: Kasihilah sesamamu 

manusia seperti dirimu sendiri. 

Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para 

nabi. (Matius 22:35-40) 

   

Yesus menyebut kedua perintah itu sebagai perintah yang terutama, artinya keduanya 

adalah perintah yang terpenting.  Apa dosa yang lebih besar dibandingkan dengan 
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dosa tidak mentaati perintah Allah yang terutama (kasihi Allah dan kasihi 

sesama...)?  Apa saja yang termasuk tidak mentaati kedua perintah yang terutama itu? 

  

Yesus mengajarkan bahwa perintah Allah tidak hanya berkaitan dengan tindakan luar 

kita tetapi juga dengan pemikiran dan motivasi di dalam batin kita.  Yesus menjelaskan 

tentang pembunuhan dan perzinahan: 

  

Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita: 

Jangan membunuh; siapa yang membunuh harus dihukum. 

Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap orang yang marah terhadap 

saudaranya harus dihukum; siapa yang berkata kepada saudaranya: Kafir! 

harus dihadapkan ke Mahkamah Agama dan siapa yang berkata: Jahil! 

harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala (Matius 5:21-22) 

 

Kamu telah mendengar firman: Jangan berzinah. 

Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap orang yang memandang perempuan 

serta menginginkannya, sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. 

(Matius 5:27-28) 

  

Mungkin anda tidak pernah secara fisik melakukan perzinahan dengan wanita lain.  

Tetapi bagaimana dengan pikiran anda?  Kalau anda pernah memiliki pikiran penuh 

nafsu tentang seorang wanita selain isteri anda, maka Yesus mengatakan bahwa anda 

sudah bersalah dalam perzinahan.  Yesus menggambarkan betapa seriusnya hawa nafsu 

ketika Ia mengajarkan bahwa lebih baik seseorang mencungkil matanya dan 

membuangnya dari pada seluruh tubuhnya dilemparkan ke dalam neraka karena dosa 

besar ini.  

  

Yesus mengajarkan bahwa semua perkataan dan komunikasi kita haruslah penuh dengan 

kebenaran, “Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap kata sia-sia yang diucapkan orang 

harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman” (Matius 12:36).
64

 

  

Bayangkan ada tiga orang di dalam sebuah pesawat terbang, yang kemudian jatuh ke 

dalam laut, sekitar seribu mil dari daratan.  Yang seorang adalah juara renang 

Olimpiade, yang seorang lagi hanya bisa berenang biasa-biasa saja, sedangkan yang 

satunya lagi sama sekali tidak bisa berenang.  Juara renang Olimpiade itu kemudian 

mengatakan, “Ikutilah aku, kita akan berenang ke daratan.”  Setelah sekitar dua menit, 
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Dosa mencakup juga melakukan apa yang dilarang Allah.  Namun, dosa lebih dari 

sekedar ada orang yang mengatakan, “Saya secara sengaja akan mengabaikan 

perintah Allah.”  Dosa mencakup bukan hanya tidak melakukan apa yang 

diperintahkan Allah (seperti mengasihi Allah dan sesama).  Dosa mencakup juga 

keyakinan yang salah, termasuk keyakinan yang salah tentang Siapakah Yesus; 

keyakinan yang salah mengenai Kitab Suci Kristen; keyakinan yang salah tentang 

Muhammad; keyakinan yang salah akan Al-Quran, dll.  Dosa mencakup perasaan 

yang salah seperti kebencian terhadap sesama.  
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orang yang tidak bisa berenang mulai tenggelam.  Satu jam kemudian orang yang hanya 

bisa berenang biasa-biasa saja juga mulai menyerah.  Namun, juara renang Olimpiade 

itu tetap bisa bertahan dan terus berenang selama 25 jam dan mencapai jarak 50 mil.  

Luar biasa!  Sekarang hanya tersisa 950 mil lagi.  Kalau dia tetap dalam kecepatan yang 

sama, ia bisa mencapai daratan dalam 19 hari.  Anda dan saya tahu bahwa dia juga tidak 

memiliki kesempatan untuk selamat.  Lebih lagi, jarak dosa yang memisahkan kita dari 

Allah jauh lebih jauh lagi dan bahkan tidak terbatas. 

  

Anda dan saya sudah hidup dalam keadaan tidak memenuhi standar kekudusan dan 

kebenaran Allah di dalam pikiran, perkataan dan perbuatan kita.  Kita sudah berdosa 

dengan tidak mengasihi Allah dengan segenap hati, pikiran, dan kekuatan kita, yang 

disebutkan oleh Yesus sebagai perintah yang pertama dan terutama.  Kita tidak 

mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus 

sebagai perintah kedua yang terutama. 

  

Akan menjadi tidak adil dan tidak benar kalau Allah mengijinkan kita yang cemar dan 

najis untuk masuk ke surga.  Akan terjadi pertentangan kalau Allah mengampuni 

manusia yang sebenarnya layak untuk menerima hukuman dari-Nya. 

  

 Allah itu kudus.  

 Anda dan saya sudah melakukan dosa dan tidak bisa secara sempurna mentaati dua 

hukum yang pertama dan terutama.  Bahkan pikiran dan perasaan kita keji dan layak 

menerima hukuman kekal dari Allah. 

 Allah itu adil dan tidak pilih kasih. 

  

Bagaimana mungkin Allah bisa menunjukkan kemurahan dan mengampuni dosa serta 

pada saat yang sama masih tetap kudus dan adil? 

  

Satu-satunya jawaban atas pertanyaan ini ditemukan di dalam Yesus.  Yesus lahir agar 

Ia bisa mentaati hukum Taurat.  Yesus adalah satu-satunya Pribadi yang tidak 

pernah berdosa di dalam pikiran, perkataan dan perbuatan-Nya.  
  

Yesus mati di kayu salib bagi dosa-dosa umat-Nya.  Yesus menanggung ke atas diri-

Nya murka dan hukuman atas dosa-dosa orang-orang yang percaya kepada-Nya.  Yesus 

adalah Anak Domba Allah. 

  

Kematian Yesus di kayu salib menunjukkan dengan jelas belas kasihan Allah yang 

sempurna (pengampunan bagi mereka yang percaya kepada Yesus) tanpa menurunkan 

atau bertentangan dengan keadilan dan kekudusan-Nya yang sempurna. 

  

Karena saya orang berdosa (dan anda juga), saya tidak bisa mentaati hukum Taurat 

untuk mendapatkan kehidupan kekal saya.  Bahkan perbuatan saya yang terbaik 

sekalipun tidak bisa dibandingkan dengan kesempurnaan standar kebenaran Allah 

sebagaimana yang diajarkan oleh nabi Yesaya,  
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Yesaya 64:6  

Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan 

kami seperti kain kotor... 

  

Saya juga tidak bisa berharap bahwa Allah akan menyangkal diri-Nya dan 

menunjukkan belas kasihan dengan mengabaikan banyak dosa-dosa saya karena 

Allah sempurna di dalam kekudusan dan sempurna dalam keadilan.  

  

Karena itu, satu-satunya cara untuk saya bisa diampuni dari dosa-dosa saya dan 

satu-satunya cara saya bisa dibenarkan di dalam pandangan-Nya adalah melalui 

iman di dalam Yesus. 
  

Roma 3:23-26  

Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan 

Allah, 

dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena 

penebusan dalam Kristus Yesus. 

Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena 

iman, dalam darah-Nya. Hal ini dibuat-Nya untuk menunjukkan keadilan-

Nya, ...  untuk menunjukkan keadilan-Nya pada masa ini, supaya nyata, 

bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. 
  

Ini masalah yang harus anda hadapi kalau anda tidak percaya kepada Yesus untuk 

keselamatan anda.  Anda perlu berharap bahwa Allah tidak sepenuhnya suci di dalam 

penghakiman-Nya.  Anda perlu berharap bahwa Allah tidak akan sempurna dalam 

keadilan-Nya ketika Ia memeriksa kehidupan anda: pikiran, perkataan dan perbuatan 

anda.  Anda perlu berharap bahwa Allah akan mengabaikan kenyataan bahwa anda tidak 

sungguh-sungguh dalam berusaha mentaati seluruh tuntutan hukum-Nya. Tetapi Allah 

tidak akan pernah mengabaikan dosa.  Allah tidak akan menyatakan orang-orang 

berdosa sebagai orang-orang yang benar.  

  

Karena itu tadi Aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu; sebab 

jikalau kamu tidak percaya, bahwa Akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. 

(Yohanes 8:24). 

  

Ketika anda mati, anda akan membawa dosa-dosa anda.  Anda akan terpisah selamanya 

dari Allah yang kekal.  

  

Tetapi karena Yesus mentaati tuntutan hukum Taurat untuk kehidupan kekal dan karena 

Ia mati bagi dosa-dosa semua orang yang percaya kepada-Nya sebagaimana yang 

dijanjikan-Nya, “Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa mendengar 

perkataan-Ku dan percaya kepada Dia yang mengutus Aku, ia mempunyai hidup yang 

kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup” 

(Yohanes 5:24). 

 

Anda mengatakan bahwa anda percaya kepada Yesus, tetapi anda tidak percaya kepada 

apa yang diajarkan Yesus atau yang diajarkan oleh para nabi mengenai Yesus.  Anda 



Sebuah Pertanyaan Yang Tidak Bisa Dijawab Oleh Orang Muslim? 

 

percaya kepada apa yang dikatakan Muhammad tentang Yesus, bukan percaya kepada 

kepada Yesus sendiri.  Anda mengatakan bahwa saya menyembah manusia biasa yang 

merupakan perbuatan musyrik.  Saya mengatakan bahwa anda tidak memberikan 

penyembahan kepada Allah sebagaimana yang dinyatakan-Nya sendiri, dan itu juga 

musyrik.  Kita sama-sama mengatakan bahwa kita percaya kepada Allah yang Tunggal 

yang benar, tetapi pertanyaan yang penting adalah apakah Kitab Suci orang Kristen yang 

memberikan penjelasan yang benar tentang Allah yang Tunggal dan benar atau Al-

Quran.  Salah satu cara untuk menunjukkan bahwa Al-Quran tidak benar adalah tentang 

penyangkalannya akan kematian Yesus di kayu salib.  Kematian Yesus di kayu salib 

adalah sebuah kenyataan sejarah.  Cara lain untuk menunjukkan bahwa Al-Quran tidak 

benar adalah karena Al-Quran pada akhirnya menyangkali Allah yang Tunggal dan 

benar itu.  Mungkin ini terdengar mengejutkan bagi anda, tetapi untuk percaya bahwa 

Allah itu penuh rahmat dan akan mengampuni dosa-dosa anda, anda perlu berharap 

bahwa Allah akan menyangkali kekudusan dan keadilan-Nya yang sempurna.  Dengan 

kata lain, anda mengatakan bahwa anda percaya kepada Allah, tetapi anda perlu 

berharap bahwa Allah tidak akan menjadi Allah yaitu yang akan menyikapi dosa anda di 

dalam keadilan dan kekudusan yang sempurna sebagaimana adanya Allah.  

 

Hormat saya, 

Aaron
65
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 Pastikan untuk mendengarkan Why isn’t good, good enough for God? Oleh 

Paul Blackham.  
 

http://www.bible-quran.com/?p=12735
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APAKAH ORANG-ORANG MUSLIM 

PERCAYA KEPADA YESUS? 
 

YESUS D I  DALAM ALKITAB BERBEDA DENGAN YESUS DI DALAM AL-QURAN  

1 Yohanes 2:18-24  

Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, 

seorang antikristus akan datang, sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya, 

bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. 

Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada 

kita; sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-

sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi, supaya menjadi nyata, bahwa tidak semua mereka 

sungguh-sungguh termasuk pada kita. 

Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua 

mengetahuinya. 

Aku menulis kepadamu, bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena 

kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui, bahwa tidak ada dusta yang berasal 

dari kebenaran. 

Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu 

adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. 

Sebab barangsiapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barangsiapa mengaku 

Anak, ia juga memiliki Bapa. 

Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. 

Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu 

akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. 

 

LATAR BELAKANG 

 
alam salah satu pasal yang paling awal dari sejarah hubungan perjumpaan antara 

Muslim-Kristen, sebuah delegasi orang-orang Kristen dari Narjan mengunjungi 

Muhammad untuk berdiskusi mengenai perbedaan-perbedaan pandangan tentang Yesus 

(sekitar tahun 10 H/631 M).  Setelah tiga hari dialog, tetap ada ketidaksepakatan  antara orang-

orang Kristen dan orang-orang Muslim.  Muhammad kemudian mengajukan usulan untuk 

mengangkat sumpah yang isinya kutuk terhadap kedua belah pihak (mubahala). Orang-orang 

Kristen itu tidak mau mengambil bagian di dalam sumpah yang demikian, dan orang-orang 

Muslim menganggap bahwa hal itu merupakan sebuah kemenangan dan selalu mengingatnya.   

Namun, tidak lama setelah Muhammad mengangkat mubahala itu: 

 

D 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mubahala
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 Anak laki-laki Muhammad yang berusia delapan belas bulan, Ibrahim , meninggal 

dunia (10 H/ 632 M). 

 Muhammad meninggal dengan cara yang mengindikasikan bahwa ia bukanlah 

seorang nabi yang benar (11 H/ 632 M).
66

 

 Anak perempuan Muhammad, Fatimah, meninggal enam bulan setelah itu (11 H/ 632 

M). 

 

Intinya di sini adalah bahwa Muhammad, yang dianggap berbicara atas nama Allah, memahami 

bahwa perbedaan antara Muslim-Kristen sebagai sesuatu yang tidak  bisa dijembatani dan hanya 
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 Al-Quran mengatakan: 

 

Seandainya dia (Muhammad) mengadakan (pemalsuan) sebagian perkataan 

atas (nama) Kami niscaya benar-benar Kami pegang dia pada tangan kanannya  

Kemudian benar-benar Kami potong urat tali jantungnya (aorta), (Qur’an 

69:44-46) 

 

Beberapa saat setelah Muhammad memakan racun dan mendekati kematiannya, 

beliau mengatakan demikian: 

 

... Dikisahkan oleh Aisha: Sang Nabi dalam penderitaan sakitnya yang 

mengakibatkannya mati, biasa berkata, “Wahai ‘Aisha! Aku merasa sakit 

karena daging yang kumakan di Khaybar, dan saat ini, aku merasakan urat 

nadiku (aorta) bagaikan dipotong  oleh racun itu." (Sahih Bukhari 5:59:713) 

 

Nampaknya kesimpulannya sederhana saja:  Didasarkan kepada apa yang diucapkan 

Muhammad sendiri di dalam Qur’an 69:44-46 dan atas dasar kesaksiannya ketika 

menghadapi kematiannya, Muhammad bukanlah nabi Allah yang sebenarnya.  

Karena itu, Al-Quran bukanlah Firman Allah. 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ibrahim_ibn_Muhammad
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bisa diselesaikan dengan orang itu masuk Islam, laknat, atau pembayaran pajak tertentu (bdk. 

Quran 9:29-31).
 67

  

 
Orang-orang Muslim menekankan bahwa mereka percaya kepada Yesus (Isa).  Isa dijelaskan 

dalam 15 pasal (surat) dan 93 ayat yang memang menjelaskan tentang dirinya. Nama Isa 

disebutkan secara langsung sebanyak 25 kali di dalam Al-Quran, yang juga menyebut dia 

sebagai “anak Mariam” atau “Isa Almasih, anak Mariam.”
68
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 Para penafsir Muslim mengatakan bahwa 80 ayat pertama dari Qur’an surat ke-3 (Al 

Imran) diwahyukan pada kesempatan ketika orang-orang Kristen dari Najran datang 

untuk berdialog dengan Muhammad di Medinnah (Lihat Gordon Nickel,  A 

Common Word” in Context: Toward the Roots of Polemics Between 

Christians and Muslims in Early Islam). Ayat 16 dipahami sebagai dasar di 

dalam Al-Quran untuk menunjukkan usulan mubahala dari Muhammad untuk 

menyelesaikan perselisihan karena pokok Kristologis: 

Quran 3:61 
61

Siapa yang membantahmu tentang kisah 'Isa sesudah datang ilmu (yang 

meyakinkan kamu), maka katakanlah (kepadanya): "Marilah kita memanggil 

anak-anak kami dan anak-anak kamu, isteri-isteri kami dan isteri-isteri kamu, diri 

kami dan diri kamu; kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah dan kita 

minta supaya la'nat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta [di antara 

kita].” (Sahih International) 
 

68
 Untuk melihat daftar lengkap penyebutan tentang Yesus di dalam Al-Quran, lihat 

Yesus in the Quran. 
 

http://www.bible-quran.com/wp-content/uploads/Nickel-Gordon-Common-Word-in-Context.pdf
http://www.bible-quran.com/wp-content/uploads/Nickel-Gordon-Common-Word-in-Context.pdf
http://www.bible-quran.com/wp-content/uploads/Nickel-Gordon-Common-Word-in-Context.pdf
http://www.bible-quran.com/jesus-quran-iesa/
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Perlu dipahami bahwa orang-orang Muslim menghargai apa yang dikatakan Muhammad pada 

abad ketujuh mengenai Yesus; tetapi mereka tidak mengakui apa yang dikatakan dan dilakukan 

oleh Yesus pada abad pertama.
69

  

 

Orang-orang Muslim percaya bahwa Yesus dikandung oleh Maria; mereka percaya bahwa Yesus 

adalah seorang nabi; melakukan mujizat; dan bahwa Ia diangkat ke surga.  Banyak orang Muslim 

percaya bahwa Yesus akan datang kembali di masa yang akan datang, mengalahkan dajjal, 

mematahkan kayu salib, 
70

 memusnahkan babi, dan memerintah selama beberapa waktu atas 

seluruh dunia di dalam kedamaian dan keadilan (lihat Sahih al-Bukhari Volume 3, Book 43, 

Nomor 656).
 
Yesus kemudian akan mati setelah berkuasa selama empat puluh tahun (Sunan Abu 

Dawud Book 37, Number 4310). Bahkan, orang-orang Muslim percaya bahwa mereka 

menghormati Yesus dengan menyiapkan sebuah kubur yang kosong di samping kubur 

Muhammad : 
 

Muhammad wafat di tempat tidurnya, di rumah kediamannya, pada bulan Juni 

632, tahun kesepuluh dari tahun penanggalan Muslim, yang disebut tahun 
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 “ISLAM adalah satu-satunya agama besar non-Kristen yang memberikan tempat 

bagi Kristus di dalam Kitab Sucinya, tetapi juga menjadi satu-satunya agama besar 

yang menyangkali keilahian-Nya, pendamaian yang dilakukan-Nya, dan tempat-Nya 

yang terutama sebagai Tuhan atas segala sesuatu di dalam seluruh Kitab Sucinya.  

Tidak ada satupun Kitab Suci dari agama-agama Timur yang menyebutkan mengenai 

Kristus; hanya Al-Quran yang memberikan tempat bagi Yesus, tetapi meletakan-Nya 

di tempat yang salah. Dengan sangat menyesal harus diakui bahwa hampir tidak ada 

fakta yang penting mengenai kehidupan, Pribadi, dan karya dari Juruselamat kita 

yang tidak diabaikan, diselewengkan, atau disangkali oleh Islam... kenyataan bahwa 

Kristus mendapatkan tempat di dalam Islam, dan diakui oleh semua orang-orang 

Muslim sebagai salah satu nabi mereka, memunculkan tantangan untuk membuat 

perbandingan antara Yesus dengan Muhammad, dan memberikan kesempatan 

kepada semua misionaris Kristen untuk bertanya kepada orang-orang Muslim yang 

tulus., “Apa pandangan anda tentang Mesias?”  Dan pertanyaan ini masih tetap 

menjadi pertanyaan yang menentukan nasib manusia dan nasib bangsa-bangsa” 

(Samuel Zwemer, The Moslem Christ [London: Oliphants Ld, 1912], 7-8). 
 

70
 Kebencian orang-orang Muslim terhadap kayu salib juga berakar kepada tradisi yang 

dituliskan oleh Abu `Abdullah Muhammad Ibn ‘Omar Ibn Waqid al-Aslami 
(sekitar.129-207 H; atau sekitar.748-822 M), seorang sejarawan Muslim dan penulis 

biografi Muhammad, bahwa Muhammad menghancurkan barang-barang di 

rumahnya yang memilik tanda salib: 

 

[Muhammad] memiliki kebencian yang sangat mendalam terhadap tanda salib 

sehingga ia menghancurkan semua yang ada di rumahnya yang memiliki tanda 

salib itu.  Hal ini, kemungkinan, merupakan lambang dari ketidaksukaannya 

kepada doktrin penyaliban (al-Waqidi, diterjemahkan oleh William Muir, The 

Life of Mohomet [London: Smith, Elder and Co., 1861], Volume 3:61, note 47). 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Second_Coming_of_Christ#Islam
http://www.youtube.com/watch?v=QdoaaoBznLk
http://www.youtube.com/watch?v=QdoaaoBznLk
http://www.muhammadanism.org/Zwemer/moslem_christ.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Al-Waqidi
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Hijriah, dikelilingi oleh istri-istri dan keluarga beliau.  Beliau terbaring di 

sebuah makam yang megah di dalam sebuah Masjid yang sangat megah yang 

disebut Masjid al-Nabawi di Medinnah.  Di sebelah kuburnya ada sebuah kubur 

kosong yang disiapkan untuk Yesus.
71

  

 

 
 

Masjid sang Nabi (Masjid al-Nabawi) adalah tempat suci kedua dan masjid 

terbesar yang kedua di seluruh dunia.  Kubah berwarna hijau di atas masjid itu 

adalah tempat makam Muhammad, Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan sebuah 

makam kosong yang disiapkan untuk Yesus. 

 

Keyakinan bahwa Yesus akan “mematahkan semua salib, memusnahkan semua babi, mati dan 

dikuburkan di sebelah kubur Muhammad di Medinah” dll, tidak memiliki dasar sejarah apapun 

di dalam pengajaran Yesus di abad pertama.  

                                                
71

 F.E. Peters, Islam, a Guide for Jews and Christians (Princeton: Princeton University 

Press, 2003), 90; lihat G.C. Anawati, “ʿĪsā.” Encyclopaedia of Islam; and “Yesus in 

Islam,” Wikipedia, 6/15/2010. 
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Ada perbedaan yang sangat besar di dalam hal-hal yang bersinggungan 

dalam keyakinan Muslim dan Kristen tentang Yesus. 
 

Apakah keyakinan-keyakinan yang bersinggungan yang dipercayai oleh orang-orang Muslim 

dan orang-orang Kristen tentang Yesus?  Bahkan di dalam hal-hal yang bersinggungan itu ada 

perbedaan yang sangat besar karena hal-hal itu diyakini dalam alasan historis yang berbeda. 

 

Sebagai contoh, orang-orang Muslim dan orang-orang Kristen percaya bahwa Yesus dilahirkan 

oleh Anak Dara Maria.  Maria mendapatkan tempat sebagai saksi yang paling penting dari kisah 

historis itu sebagaimana yang dicatat di dalam Injil Matius dan Lukas.  Tetapi bukan kesaksian 

Maria tentang peristiwa kelahiran itu yang dipercayai oleh orang-orang Muslim, tetapi justru 

perkataan Muhammad. 

 

Maria juga menjadi saksi dari kematian Anaknya (Yohanes 19:25-27). Maria hadir dan menjadi 

bagian dari saksi jemaat yang menyaksikan kebangkitan Yesus dari antara orang mati dan 

kenaikan-Nya ke surga (Kisah Para Rasul 1:14).  Namun, orang-orang Muslim menolak 

kesaksian dan perkataannya, sebagaimana yang ada di dalam Perjanjian Lama, dan memilih 

untuk mempercayai apa yang dikatakan oleh Muhammad pada abad ketujuh.  

 

Orang-orang Muslim percaya bahwa Yesus melakukan banyak mujizat.  Namun, para murid 

Yesus yang memberikan kesaksian atas mujizat yang dilakukan Yesus juga memberikan 

kesaksian tentang kematian-Nya di kayu salib, kebangkitan-Nya dari kematian, dan kenaikan-

Nya ke surga.  Sebagai contoh, Nikodemus juga memberikan kesaksian akan tanda-tanda ajaib 

dari Yesus yang dipercaya juga oleh orang-orang Muslim (Yohanes 3:1-2).  Tetapi Nikodemus 

juga menjadi saksi dari penguburan tubuh Yesus yang mati (Yohanes 19:38-42). Singkatnya, 

mereka yang melihat dan menyaksikan tanda-tanda ajaib yang dilakukan oleh Yesus juga 

memberikan kesaksian akan Yesus yang dari sejarah abad pertama, bukan Yesus dari abad 

ketujuh yang dikisahkan oleh Muhammad.  

 

Orang-orang Kristen memiliki alasan historis untuk percaya bahwa Yesus mati dan meyakini 

doktrin bahwa Yesus mati untuk dosa manusia.  Yesus mengajarkan, “sama seperti Anak 

Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawa-

Nya menjadi tebusan bagi banyak orang” (Matius 20:28).  

 

Pada saat perayaan Paskah (untuk mengingat peristiwa historis keluarnya bangsa Israel dari 

perbudakan Mesir), Yesus meneguhkan Perjamuan Kudus, yang merupakan peringatan akan 

kematian-Nya bagi dosa manusia (Matius 26:27-28).   Orang-orang Muslim mengatakan bahwa 

mereka percaya kepada Yesus, tetapi mereka tidak merayakan Perjamuan Kudus sebagaimana 

yang diperintahkan oleh Yesus.  

 

Secara historis, Yesus bersaksi di bawah sumpah bahwa Ia adalah Anak Allah (Matius 26:63-

64). Secara Doktrinal, orang-orang Kristen percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah (Mazmur 

2:7, 12; Matius 16:16; bdk. Kisah Para Rasul 13:33; Ibrani 1:5; 5:5). Sebaliknya, Al-Quran tidak 

menegaskan bahwa Yesus adalah Anak Allah.  Bahkan, Al-Quran mengatakan bahwa keyakinan 

yang demikian adalah sesat dan terkutuk (Quran 5:17; 9:30; 10:68; 19:88-92).  
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Al-Quran tidak menegaskan keberadaan Allah sebagai Bapa, dan menyangkali baik sang Bapa 

maupun sang Anak.  Rasul Yohanes memperingatkan bahwa penyangkalan yang demikian 

adalah berasal dari antikristus, “Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa 

Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun 

Anak” (1 Yohanes 2:22).  

 

Secara doktrinal, baik Kekristenan maupun Al-Quran sama-sama menegaskan monoteisme.  

Tetapi Keesaan Allah sebagaimana yang diajarkan di dalam Islam (Unitarian) bukanlah Keesaan 

Allah sebagaimana yang diajarkan di dalam Alkitab (Trinitarian).  

 

Secara Historis, Yesus dijatuhi hukuman mati oleh Imam Besar dan tua-tua bangsa Israel karena 

Ia didapati bersalah melakukan penghujatan.  Alasannnya adalah karena Yesus, di bawah 

sumpah, menegaskan otoritas dan kemuliaan Ilahi di dalam Kitab Suci orang-orang Yahudi. 

  

 

Matius 26:63-66 
 
63

 Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata 

Imam Besar itu kepada-Nya: "Demi 

Allah yang hidup, katakanlah kepada 

kami [tua-tua], apakah Engkau Mesias, 

Anak Allah, atau tidak.  
64

 Jawab Yesus: "Engkau telah 

mengatakannya. Akan tetapi, Aku 

berkata kepadamu, mulai sekarang 

kamu akan melihat Anak Manusia 

duduk di sebelah kanan Yang 

Mahakuasa dan datang di atas awan-

awan di langit."  
65

 Maka Imam Besar itu mengoyakkan 

pakaiannya dan berkata: "Ia menghujat 

Allah. Untuk apa kita [tua-tua] perlu 

saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar 

hujat-Nya. 
66

 Bagaimana pendapat kamu?" Mereka 

menjawab dan berkata: "Ia harus 

dihukum mati.” 

 

Keluaran 24:8-10  

 
8
 Kemudian Musa mengambil darah 

itu dan menyiramkannya pada bangsa 

itu serta berkata: "Inilah darah 

perjanjian yang diadakan TUHAN 

dengan kamu, berdasarkan segala 

firman ini."  
9
 Dan naiklah Musa dengan Harun 

[Imam Besar], Nadab dan Abihu dan 

tujuh puluh orang dari para tua-tua 

Israel, , 
10

 Lalu mereka melihat Allah Israel; 

kaki-Nya berjejak pada sesuatu yang 

buatannya seperti lantai dari batu 

nilam dan yang terangnya seperti 

langit yang cerah. 

  

 

 

Secara historis, Yesus mengakui kesetaraan-Nya dengan Allah, dan Ia menerima penyembahan 

dari manusia. 
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             Inbox 

EMAIL dari orang-orang Muslim: 

Luke 24:50-53  
50

 Lalu Yesus membawa mereka ke luar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia 

mengangkat tangan-Nya dan memberkati mereka. 
51

 Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan 

terangkat ke sorga. 
52

 Mereka sujud menyembah kepada-Nya, lalu mereka pulang ke Yerusalem 

dengan sangat bersukacita  
53

 Mereka senantiasa berada di dalam Bait Allah dan memuliakan Allah 

 

Para saksi mata akan kehidupan, pengajaran, dan kebangkitan Yesus juga menyatakan ketuhanan 

dan keilahian-Nya. 

 

Yohanes 20:26-28  
26

 Delapan hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu 

dan Tomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, 

Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata: "Damai 

sejahtera bagi kamu!" 
27

 Kemudian Ia berkata kepada Tomas: "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah 

tangan-Ku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambung-Ku dan 

jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah  
28

 Tomas menjawab Dia: "Ya Tuhanku dan Allahku!” 

 

Orang-orang Muslim mengatakan bahwa Yesus bukanlah Yesus yang ada dalam sejarah; Ia 

bukan Yesus yang pernah hidup, mati dan bangkit kembali di dunia yang nyata.  Karena itu kita 

harus menyimpulkan bahwa Yesus dari pandangan Muslim bukanlah Yesus yang nyata dari 

sejarah.  

 

 

 

 

 

 

 
 

             Subject: “Kasih” kepada Yesus  
   To:  Aaron Goerner 

 
 

 Saya mengasihi Yesus dan Maria yang dijelaskan di dalam Al-Quran. 
 

 Saya mengasihi Yesus (alaihissalam) sebagaimana saya mengasihi 

Muhammad (saw) karena ia adalah hamba Allah; yang sudah 
membawa damai ke dunia ini; untuk meyakinkan dan memulihkan 

berita yang sudah disampaikan kepada Musa sebelumnya; karena 

kita tahu bahwa pengajaran Musa (a.s) memang agak mengalami 

perubahan yang dilakukan oleh bangsanya.  Kalau kita percaya 



Apakah Orang-Orang Muslim Percaya Kepada Yesus? 

 

               Reply 

kepada semua nabi dan rasul yang diutus Allah sebelum kedatangan 

Yesus dan Muhammad, semuanya membawa berita yang senada. 
 

 Kami percaya bahwa Yesus adalah rasul Allah yang luar biasa dan 

kami sangat mengasihi Yesus... 
 

 

 

 
 
              

             Re:  “Kasih” kepada Yesus (Respons Kristen saya). 
 

     From:  Aaron Goerner 
     To:   

 

 

Salam, 

 

Anda mengatakan bahwa anda percaya dan mengasihi Yesus, tetapi anda tidak percaya 

kepada apa yang diajarkan dan dilakukan Yesus (mati di kayu salib dan bangkit dari 

kematian).  Anda juga tidak percaya kepada apa yang diajarkan para nabi tentang 

Yesus.  Anda percaya kepada apa yang dikatakan Muhammad mengenai Yesus, tetapi 

anda tidak percaya kepada Yesus yang sebenarnya.  

 

Saya mengundang anda untuk percaya (mengasihi) Yesus dari sejarah sebagaimana 

yang dituliskan di dalam Kitab Suci. 

 

Hormat saya, 

Aaron 

 

 

Catatan: 

 

Kebanyakan orang Muslim yang pernah berbicara dengan saya adalah orang-orang yang sangat 

baik dan saya tidak mau para pembaca memiliki kesan yang berbeda dari perkataan saya.  Video 

Youtube berikut ini mengingatkan kita akan hal itu:  A Land Called Paradise. 

 

Alasan saya membagikan Kabar Baik tentang kematian dan kebangkitan Yesus adalah karena 

saya mengasihi orang-orang Muslim dan ingin agar mereka juga mendapatkan Firdaus, yang 

hanya bisa diperoleh melalui iman kepada Yesus.  Saya tidak ingin melihat mereka dihukum, 

seperti yang dikatakan oleh Yesus mengenai orang-orang yang mati di dalam dosa-dosa mereka. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=sbcmPe0z3Sc
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PAULINITY VERSUS KEKRISTENAN 
 

LATAR BELAKANG 
 

assam Madany, seorang ahli dalam studi tentang Islam menuliskan, 

 

Nama Paulus akan memunculkan dua reaksi.  Ada di antara mereka [orang-

orang Muslim] yang belum pernah mendengar tentang dia sama sekali, tetapi 

ada juga yang akan mengatakan bahwa dia adalah penjahat yang paling besar 

yang pernah dimiliki oleh Kekristenan.  Mereka mungkin mengatakan bahwa 

Paulus mengarang banyak doktrin yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus.  Para 

ahli dari kalangan Muslim selalu sangat menyukai tulisan para tokoh kritik 

tinggi (higher critics). Kalau ada pengajaran yang menyimpang muncul di surat 

kabar di London atau New York,  anda bisa memastikan bahwa hal itu akan 

langsung diambil, diterjemahkan dan sepenuhnya dicetak ulang di banyak 

suratkabar harian di Timur Tengah. (The Bible and Islam). 

 

Pendekatan kaum Muslim terhadap otoritas dari para ahli dari golongan “Kristen” liberal adalah 

adanya rasa ingin tahu yang besar.
72

 Mereka jarang menyadari bahwa yang mereka sebut sebagai 

yang memiliki “otoritas” itu seringkali sebenarnya menolak juga pengajaran tentang Yesus 

Kristus yang dipercaya oleh orang-orang Muslim!  Dengan kata lain, orang-orang “Kristen” 

liberal itu lebih tidak mempercayai Yesus dibandingkan dengan orang-orang Muslim!  Sebagai 

contoh, banyak orang “Kristen” liberal tidak percaya kepada kelahiran Yesus dari Anak Dara, 

mereka tidak percaya kepada konsep pewahyuan yang menyatakan kehendak Allah, dan mereka 

tidak percaya kepada mujizat.  Kalau mau dikatakan, sebenarnya yang disebut sebagai 

“Kekristenan liberal” sama sekali bukanlah Kekristenan yang sebenarnya;
73

 karena hal itu 

sebenarnya hanyalah sekedar suatu bentuk dari anthropology (mempelajari kepercayaan manusia 

tentang Allah) dan bukannya theology (mempelajari tentang apa yang dinyatakan oleh Allah 

mengenai diri-Nya sendiri).  

 

Lawan terbesar Kekristenan di dunia modern adalah “liberalisme.”  Sebuah 

pengujian terhadap ajaran liberalisme akan menunjukkan bahwa di setiap titip 

gerakan liberalisme sebenarnya adalah melawan berita Kristen (J. Gresham 

Machen, Christianity and Liberalism, 53). 

                                                
72

 “Bahkan para ahli dan kritikus yang sudah melepaskan diri dari hampir segala 

sesuatu yang berkaitan dengan makna historis dari kehadiran Kristus di dunia ini 

mendapati bahwa mustahil untuk menyangkal kenyataan tentang kematian Kristus.” 

(J. McIntyre, “The Uses of History in Theology.” Studies in World Christianity, 

Volume 7:1; p.8). 
 

73
  “Walaupun sangat luar biasa aneh kedengarannya, tetapi kebanyakan ahli Alkitab 

bukanlah orang-orang yang sungguh-sungguh Kristen.” (Dan Wallace, The Myth of 

Theological Liberalism; diakses 2/24/2010). 
 

B 

http://www.levant.info/BAI-I.2.html
http://www.reclaimingthemind.org/blog/2009/11/frustrations-from-the-front-the-myth-of-theological-liberalism/#comments
http://www.reclaimingthemind.org/blog/2009/11/frustrations-from-the-front-the-myth-of-theological-liberalism/#comments
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            Inbox 

EMAIL dari orang-orang Muslim: 

 

“Kekristenan” liberal seringkali menempatkan Paulus melawan Yesus.  Orang-orang Muslim 

mempercayai beberapa argumentasi dan ide yang tidak benar ini, bahwa Paulus membajak 

Kekristenan.
74

  Mereka dengan penuh penghinaan menyebut hal itu sebagai Paulinity.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Subject: Paulinity 

    To:  Aaron Goerner 
 

 

 Paulus berlawanan dengan Yesus.... sekarang terserah anda... 

memilih Yesus atau memilih Paulus.  
 
 

 Paulus dari Tarsuslah yang menyimpangkan pengajaran asli dari 
Yesus.  Beberapa ahli mengatakan bahwa Paulus adalah orang yang 

menyusun teologi Kristen yang pertama: yang mengataan bahwa 

semua manusia mewarisi dosa Adam (dosa asal) dan hanya bisa 

diselamatkan melalui kematian Anak Allah menggantikan manusia, 

penyaliban Yesus.  Kekristenan secara umum berhutang kepada 
Paulus sama banyak dengan hutangnya kepada Yesus (Harris, 

Stephen L., Understanding the Bible. Palo Alto: Mayfield. 1985. p. 

316-320 ; Sejarawan Will Durant menyebut Paulus sebagai pendiri 

teologi Kristen. Durant, Will. Caesar and Christ. New York: Simon and 
Schuster. 1972). Jadi atas dasar kenyataan ini, jelas sekali bahwa 

Paulus sebenarnya ingin memegang kendali atas Kekristenan. 
 

 

 Kekristenan adalah penemuan dari Paulus.  Siapakah Paulus?  Musuh 

Yesus Kristus (a.s)?  Yang kemudian berbalik ketika ia merasa bahwa 
hal itu merupakan ide yang baik untuk mendapatkan popularitas dan 

uang ketika sang penuntun yang sejati (sang nabi) sudah tidak ada 

lagi di dunia ini dan penuntun sejati yang lain (nabi yang selanjutnya) 

                                                
74

 Lihat tulisan Dr. Christine Schirrmacher, “The Influence of German Biblical Criticism on 
Muslim Apologetics in the Nineteenth Century.” 

 

http://www.bible-quran.com/wp-content/uploads/Schirrmacher_The-Influence-of-European-Higher-Criticism.pdf
http://www.bible-quran.com/wp-content/uploads/Schirrmacher_The-Influence-of-European-Higher-Criticism.pdf
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               Reply 

belum akan datang dalam waktu singkat.  Paulus tidak termasuk di 

antara 12 murid yang dipilih Yesus Kristus (a.s).  Ia menyebarkan 

pengajaran yang salah. 
 

 

 

 

 

 

                Re:  Paulinity (Respons Kristen saya) 
 

        From:  Aaron Goerner 
        To:   

 

   Salam, 

 

Apakah Paulus menyelewengkan berita Yesus yang sebenarnya?  Al-Quran tidak 

mengajarkan demikian.  Qs. 3:55 mengatakan bahwa para pengikut Yesus akan tetap 

bertahan sejak masa Yesus diangkat oleh Allah sampai kepada Hari Penghakiman 

tiba,  

 

003.055  

YUSUF ALI: Lihatlah!  Allah berfirman: “Hai Isa!  Aku akan 

membawamu dan mengangkatmu kepada-Ku sendiri dan membersihkan 

engkau (dari kepalsuan) dari orang-orang yang menghujat; Aku akan 

membuat mereka yang mengikuti kamu lebih tinggi daripada mereka yang 

menolak iman, hingga Hari Kiamat:  Lalu kamu semua akan kembali 

kepada-Ku, dan Aku akan memutuskan di antara kamu tentang hal-hal 

yang kamu pertentangkan.  

PICKTHAL: (Ingatlah), ketika Allah berfirman: "Hai Isa, sesungguhnya 

Aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat 

kamu kepada-Ku serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir, 

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

yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada Akulah 

kembalimu, lalu Aku memutuskan diantaramu tentang hal-hal yang selalu 

kamu berselisih padanya.  

SHAKIR: Dan ketika Allah berfirman: Hai Isa, Aku akan mengakhiri 

masa tinggalmu (di dunia) dan membuat engkau naik kepada-Ku dan 

menyucikan kamu dari mereka yang tidak percaya dan membuat orang-

orang yang mengikuti engkau di atas mereka yang tidak percaya sampai 

hari kebangkitan; lalu kepada-Ku kamu akan kembali, kemudian Aku 

yang akan memutuskan antara engkau dengan mereka yang berbeda 

denganmu.  
 

Qs.61:14 menunjukkan bahwa orang-orang yang sungguh-sungguh percaya 

kepada berita Yesus akan bertahan mengatasi semua orang yang tidak percaya: 
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061.014  

YUSUF ALI: Hai orang-orang beriman!  Jadilah kamu penolong Allah: 

sebagaimana yang dikatakan Isa ibnu Maryam kepada para pengikutnya:  

“Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk (pekerjaan) 

Allah?”  Kata para pengikutnya, “Kami adalah penolong-penolong Allah!” 

kemudian sebagian dari Bani Israel menjadi percaya, dan sebagian lagi 

tidak:  Tetapi Kami memberikan kekuatan kepada mereka yang percaya, 

melawan musuh-musuh mereka, dan mereka menjadi orang-orang yang 

bertahan.  

PICKTHAL: Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong 

(agama) Allah sebagaimana 'Isa ibnu Maryam telah berkata kepada 

pengikut-pengikutnya yang setia: "Siapakah yang akan menjadi penolong-

penolongku (untuk menegakkan agama) Allah?" Pengikut-pengikut yang 

setia itu berkata: "Kamilah penolong-penolong agama Allah", lalu 

segolongan dari Bani Israil beriman dan segolongan lain kafir; maka Kami 

berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-

musuh mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang menang. 

SHAKIR: Hai orang-orang beriman! Jadilah penolong (dalam agama) 

Allah, sebagaimana Isa ibu Mariam mengatakan kepada para 

pengikut(nya):  Siapakah penolong-penolong di dalam agama Allah?  Para 

pengikutnya mengatakan: Kamilah para penolong (di dalam agama) Allah.  

Jadi sekelompok Bani Israel menjadi percaya dan kelompok yang lain 

tidak percaya; kemudian Kami menolong mereka yang percaya melawan 

seteru-seteru mereka, dan mereka menjadi yang terutama.  

 

Komentar Yusuf Ali terhadap Surah 61:14 dalam The Meaning of the Holy 

Quran:   

 

Sebagian dari Kaum Israel—orang-orang yang sungguh-sungguh 

memperhatikan Kebenaran—percaya kepada Yesus dan mengikuti 

petunjuk-Nya.  Tetapi sebagian besar di antara mereka menjadi keras 

kepala, dan tetap di dalam jalan mereka yang sesat dalam formalisme dan 

kesombongan rasial mereka.  Sebagian besar nampaknya mendapatkan 

kemenangan ketika mereka berpikir bahwa mereka sudah menyalibkan 

Yesus dan melenyapkan Berita yang diajarkannya.  Tetapi mereka dengan 

segera akan menyadari kenyataan sebenarnya.  Yerusalem dihancurkan 

oleh Titus pada tahun 70 M dan sejak itu orang-orang Yahudi kemudian 

tercerai-berai.  “Orang-orang Yahudi di Perantauan” kemudian menjadi 

kata-kata penutup dari banyak literatur.  Di sisi lain, orang-orang yang 

mengikut Yesus menembus sampai ke Kekaisaran Romawi, 

memasukkan banyak bangsa ke kalangan mereka, dan melalui 

Kekaisaran Romawi, Kekristenan menjadi agama yang dominan di 

dunia sampai masa kedatangan Islam... … (p.1543, footnote 5448; bold 

ditambahkan)  

 

http://www.amazon.com/Meaning-Holy-Quran-Abdullah-Yusuf/dp/0915957329/ref=pd_sim_b_2#reader
http://www.amazon.com/Meaning-Holy-Quran-Abdullah-Yusuf/dp/0915957329/ref=pd_sim_b_2#reader
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Bentuk Kekristenan yang menembus ke dalam Kekaisaran Romawi itulah yang 

kemudian dengan nada merendahkan disebut oleh orang-orang Muslim sebagai 

“Kekristenan gaya Paulus.”  Ada seseorang yang pernah mengatakan demikian, “Jadi, 

berita berita yang disampaikan Paulus yang kemudian mendominasi menjadi tanda 

bahwa inilah Injil yang sudah dipercayakan oleh Allah kepada para pengikut Kristus 

yang sebenarnya.  Kalau ada orang yang menganggap bahwa versi Kekristenan 

Paulus adalah penyimpangan dari kebenaran, ini justru menunjukkan bahwa Al-

Quran salah dalam pernyataannya yang mengatakan bahwa Allah sudah membuat 

para pengikut Kristus yang sebenarnya akan tetap bertahan dan akan membuat 

mereka menjadi yang terkemuka SAMPAI HARI PENGHAKIMAN.  Anggapan 

yang demikian berarti juga mengatakan bahwa Paulus bisa menyimpangkan maksud 

Allah, dan dia mampu membatalkan apa yang sudah difirmankan oleh Allah sebagai 

rencana-Nya.” 
 

Dalam buku Alfred Guillaume The Life of Muhammad (terjemahan dari buku tulisan 

Ibn Ishaq Sira Rasullullah, Oxford University Press Karachi) menunjukan bahwa 

orang-orang Muslim pertama percaya bahwa Paulus adalah pengikut ajaran Kristus,  
 

"Allah sudah mengutus aku (Muhammad) kepada semua manusia, karena 

itu terimalah ajaran yang aku sampaikan, Allah kiranya mencurahkan 

rahmat bagimu.  Jangan berpaling dariku seperti para murid berpaling dari 

Yesus anak Mariam.  Mereka bertanya bagaimana mereka berpaling dan ia 

mengatakan, “Yesus memanggil mereka untuk melakukan tugas seperti 

yang aku tugaskan kepadamu.  Mereka yang mendapatkan tugas ke tempat 

yang dekat merasa senang dan menerimanya.  Mereka yang harus 

mengadakan perjalanan jauh menjadi tidak senang dan menolak untuk 

pergi, dan Yesus mengeluhkan hal itu kepada Allah.  (Terj. Sejak malam 

itu) semua orang di antara mereka bisa berbicara dalam bahasa dari orang-

orang yang kepada mereka ia diutus.’  (Terj.  Yesus mengatakan, ‘Inilah 

hal yang sudah ditentukan oleh Allah untuk kamu lakukan, karena itu 

pergilah.’)  
 

"Mereka yang sudah diutus oleh anak Maria, baik para murid maupun orang-

orang yang datang kepada mereka, di daerah itu adalah : Petrus sang murid DAN 

Paulus BERSAMA DENGAN DIA, (PAULUS TERMASUK DI ANTARA 

PARA PENGIKUT DAN BUKAN MURID) ke Roma.  Andreas dan Matius ke 

daerah orang-orang kanibal; Thomas ke Babel, yaitu daerah yang ada di timur; 

Filipus ke Kartago dan Afrika; Yohanes ke Efesus, kota dari para pemuda yang di 

gua itu, Yakobus ke Yerusalem yaitu Aelia kota suci; Bartolomeus ke ke Arab 

yaitu daerah Hijaz; Simon ke daerah orang Barbar; Yehuda yang bukan salah satu 

di antara para murid diangkat untuk menggantikan kedudukan Yudas” (p. 653; 

bold dan huruf besar diberikan sebagai penekanan; dikutip oleh Sam Shamoun 

“St. Paul and Islam”; http://www.answer-islam.org/Stpaulandislam.html)  
 

Sejauh pengetahuan saya, tulisan di atas adalah terjemahan dari biografi Muhammad 

yang paling awal.  Biografi ini mengindikasikan bahwa orang-orang Muslim yang 

paling awal percaya bahwa Paulus adalah salah satu pengikut Yesus.  Jadi hal ini 
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kemudian memunculkan sebuah pertanyaan yang menarik:  Siapa yang 

menyimpangkan ajaran Islam yang sebenarnya tentang Paulus dan kapan 

penyimpangan itu terjadi?   
 

Yesus mengatakan, “Aku akan mendirikan jemaat-Ku dan alam maut tidak akan 

MENGALAHKAN DIA” (Matius 16:18). Bahkan penyaliban dan kematian Yesus 

tidak MENGALAHKAN DIA dan menghentikannya membangun jemaat-Nya.  Dan 

bahkan nabi-nabi palsu yang datang setelah Yesus juga tidak akan bisa 

MENGALAHKANNYA.   Alasannya adalah karena Yesus hidup dan Yesus sudah 

menerima segala kuasa di surga dan di bumi. Inilah yang diajarkan oleh Yesus kepada 

para pengikut-Nya sebelum Ia naik ke surga, 

 

Matius 28:18-20  

18 Yesus mendekati mereka dan berkata: "Kepada-Ku telah diberikan 

segala kuasa di sorga dan di bumi. 

28:19 Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan 

baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, 

28:20 dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah 

Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu 

senantiasa sampai kepada akhir zaman. 

 

Kuasa dari Yesus yang sudah bangkit dan naik ini juga sudah dinubuatkan oleh Raja 

Daud, sekitar 1000 tahun sebelum Yesus dilahirkan oleh Anak Dara Maria, 

 

Mazmur 2  

1 Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka 

perkara yang sia-sia? 

2 Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-

sama melawan TUHAN dan yang diurapi-Nya: 

3 "Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang 

tali-tali mereka dari pada kita!" 

4 Dia, yang bersemayam di sorga, tertawa; Tuhan mengolok-olok mereka. 

5 Maka berkatalah Ia kepada mereka dalam murka-Nya dan mengejutkan 

mereka dalam kehangatan amarah-Nya: 

6 "Akulah yang telah melantik raja-Ku di Sion, gunung-Ku yang kudus!" 

7 Aku mau menceritakan tentang ketetapan TUHAN; Ia berkata kepadaku: 

"Anak-Ku engkau! Engkau telah Kuperanakkan pada hari ini. 

8 Mintalah kepada-Ku, maka bangsa-bangsa akan Kuberikan kepadamu 

menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. 

9 Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan 

mereka seperti tembikar tukang periuk." 

10 Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah 

pengajaran, hai para hakim dunia! 

11 Beribadahlah kepada TUHAN dengan takut dan ciumlah kaki-Nya 

dengan gemetar, 
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12 supaya Ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali 

murka-Nya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung pada-

Nya! 

 

 

Ada batas dan akhir dari kesabaran Yesus, sang Mesias.  Hari ini adalah hari 

keselamatan.  Percayalah kepada Yesus dan dibaptiskan.. 

 

Hormat saya, 

Aaron 



Apakah Al-Qur’an Adalah Firman Allah? 
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YESUS ADALAH RAJA DAMAI 
 

ALKITAB MENGAJARKAN BAHWA YESUS ADALAH RAJA DAMAI 

Yesaya 9:5-6  

Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita; lambang 

pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang: Penasihat Ajaib, Allah 

yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai. 

Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di 

dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan 

kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan TUHAN semesta alam akan 

melakukan hal ini. 

 

LATAR BELAKANG 
 

etelah tindakan terorisme pada tanggal 11 September 2001, ada banyak diskusi 

tentang apakah Islam memang agama damai.
75

 Ada dua hal yang harus diingat oleh 

orang-orang Kristen kalau kita mau memberikan jawaban yang berpusat kepada 

                                                
75

 “Bisa dikatakan, tetap menjadi sebuah ironi yang terbesar bahwa penderitaan yang ingin 
ditimbulkan dari kekerasan radikal kepada dunia Barat adalah dilakukan di dalam nama 

Allah yang kebal terhadap penderitaan tetapi yang mau memberikan pahala kepada mereka 

yang berkorban atas nama-Nya.  Orang-orang yang berpikiran lurus perlu mencoba 

memahami pertentangan ini dan menanyakan bagaimana secara moral bisa diterima bahwa 
manusia harus menyerahkan hidupnya bagi Allah sementara Allah dilarang menyerahkan 

hidup-Nya bagi manusia.” (Lamin Sanneh, Jesus and the Cross: Reflections of Christians 

from Islamic Contexts. Edited by David Emmanuel Singh [Eugene, OR: Wipf and Stock, 
2008], viii). 

 

S 



Yesus Adalah Raja Damai 

 

Injil untuk pertanyaan, “Apakah Islam adalah Agama Damai?”
76

 

 

Pertama, kita perlu melihat  kembali kepada peristiwa-peristiwa sejarah yang bisa 

diartikan secara berbeda.  Sebagai contoh, Muhammad memenggal kepala ratusan orang 

Yahudi dari antara Bani Quraisy.  Memang, orang-orang Muslim memberikan 

penjelasan yang berbeda terhadap peristiwa ini dibandingkan dengan orang-orang non-

Muslim (mis:. Bill Warner). Tidak mudah untuk memutuskan penjelasan yang mana 

yang harus dipercaya—penjelasan dari kalangan Muslim atau non-Muslim.  Akan tetapi, 

ada juga beberapa kejadian di dalam sejarah yang bisa diangkat untuk menunjukkan 

bahwa paling tidak ada beberapa bagian di dalam Islam yang bisa hidup berdampingan 

dengan agama-agama lain (Religion of Peace). 

 

Yang kedua, damai perlu didefinisikan.  Bagi orang-orang Kristen, damai bersumber 

kepada karya Allah di dalam Yesus Kristus yang adalah Raja Damai (Yesaya 9:6-7; 

Roma 5:1-11).  
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 Beberapa orang secara tidak masuk akal merasa takut kepada orang-orang Muslim dan 

bertanya apakah seorang Muslim bisa menjadi warga negara Amerika yang baik.  Orang-
orang Kristen harus mengatakan dengan sepenuh hati, “Orang-orang Muslim bisa menjadi 

orang warga Amerika yang baik!”  Alasan bahwa kita bisa dengan yakin memberikan 

jawaban ini bersumber dari doktrin Alkitabiah tentang kasih karunia umum.  John Murray 
mengajukan pertanyaan: 

 

Bagaimana mungkin bahwa orang-orang yang belum diselamatkan oleh karya 

pembaharuan Roh Kudus mampu memunculkan begitu banyak kebaikan, karunia 

dan pencapaian yang menghasilkan pemeliharaan, kebahagiaan sementara, 

kemajuan budaya, dan perkembangan ekonomi bagi diri mereka sendiri dan 

orang-orang lain?  Bagaimana mungkin ras dan bangsa-bangsa yang jelas sekali 

belum tersentuh oleh pengaruh penebusan dan kelahiran kembali dari Injil bisa 

menyumbangkan begitu banyak kepada apa yang kita sebut sebagai peradaban 

manusia? (“Common Grace.” Westminster Theological Journal, 5:1 [November 

1942], 1) 

 

Murray menjawab pertanyaan ini dengan jawaban, anugerah umum.  Anugerah 

umum dari Allah terbentang kepada semua manusia, termasuk orang-orang Muslim.  

Murray melanjutkan dengan mengatakan bahwa Allah: 

 

…mencurahkan kepada manusia kemampuan, talenta, dan bakat; Ia menstimulasi 

manusia dengan ketertarikan dan tujuan untuk mengembangkan nilai-nilai, 

mengejar tugas-tugas yang mulia, dan menumbuhkan karya seni dan ilmu 

pengetahuan yang menggunakan waktu, kegiatan dan energi manusia dan yang 

dibuat untuk kepentingan dan peradaban umat manusia.  Ia meneguhkan lembaga 

untuk melindungi dan mempromosikan apa yang benar, memelihara 

kemerdekaan, mengembangkan pengetahuan dan meningkatkan keadaan fisik 

dan moralnya (Ibid. 11). 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Banu_Qurayza
http://www.bible-quran.com/islam-religion-peace-history/
http://en.wikipedia.org/wiki/Religion_of_Peace
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Islam tidak menawarkan jenis kedamaian yang diberikan oleh Yesus.  Yesus bisa mengampuni 

dosa dan menjamin keselamatan, tetapi Muhammad tidak bisa.  Bahkan, ketika orang-orang 

Muslim menyebutkan nama “Muhammad” mereka akan menyambungnya dengan frase 

“salallahu alayhi wasalam” atau singkatannya “saw” yang artinya “kiranya Allah mengaruniakan 

keselamatan kepadanya.”  Kalau damai diartikan dalam pemahaman keselamatan dari dosa dan 

hukuman kekal atasnya maka ada perbedaan yang sangat besar antara Muhammad dengan 

Yesus: 

 

Muhammad tidak bisa menawarkan jaminan keselamatan (Quran 16:93, 95; 

17:13) karena ia sendiri tidak memilikinya: “…aku tidak mengetahui apa yang 

akan diperbuat terhadapku dan tidak (pula) terhadapmu” (Qs. 46:9); “Demi 

Allah, meskipun aku seorang rasul Allah, tetapi aku tidak tahu apa yang akan 

Allah lakukan terhadapku” (Bukhari, Hadith 5.58:266; bdk. 7.70:577; 8.75:374–

88; 8.76:470). Orang-orang Muslim bahkan tidak mengetahui dengan yakin 

kalau Muhammad diselamatkan.  Setiap kali mereka menyebut namanya, 

mereka memohon, “Kiranya Allah memberikan shalawat dan salam kepadanya” 

(Quran 33:56). Meskipun banyak orang Muslim tidak mengetahuinya, 

Muhammad mengakui dosa-dosanya (Quran 40:55; 47:19; 48:1f; 94:1–3; 

Bukhari, Hadith 6.60:3; 7.70:577; 8.75:374, 378–82, 386, 388; 9.93:482) dan 

bahwa ia tidak sanggup menolong orang-orang lain (Bukhari, Hadith 4.51:16).
77

 

 

 

 
Pedang Dhu al-Faqar adalah salah satu dari sembilan pedang Muhammad.  Dipercaya 

bahwa Muhammad mendapatkan Dhu al-Faqar sebagai rampasan dalam Perang Badar.  

Muhammad memberikan pedang itu kepada Ali bin Abu Thalib. Dikatakan bahwa Ali 

mengembalikan pedang itu setelah Perang Uhud dengan bermandikan darah mulai dari 

tangan sampai bahunya, dengan memegang pedang Dhu al-Faqar.    
Menurut Encyclopaedia Britannica, di pedang itu terukir tulisan Arab yang berarti 

“Tidak ada seorang Muslim yang harus mati karena [membunuh] seorang kafir.”... 

di negara-negara Muslim, pedang yang bagus secara tradisi diberi tulisan lā sayfa illā 

Dhū al-faqār (“tidak ada pedang selain Dhū al-faqār”), dan sering ditambahi juga 

dengan tulisan wa lā fatā illā ‘Alī (“dan tidak ada pemuda pahlawan selain Alī”).”  
—“Dhū al-faqār.” Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica Online. Encyclopædia 

Britannica Inc., 2011. Web. Dec. 29, 2011. 
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 Boyet Olave, “Only One Way to Heaven? Is Yesus Christ the Only Means to Reach God?” 
12 August 2010; http://www.leaderu.com/theology/onlyoneway.html. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Zulfiqar
http://www.leaderu.com/theology/onlyoneway.html
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Subject: Rahmat, Keadilan, dan Pendamaian? 
   To:  Aaron Goerner 

 

 

 Saya mau mengajukan pertanyaan seandainya teman dekat atau 
kerabat anda membunuh seseorang, apakah anda akan membiarkan 

anak anda yang tidak bersalah, harus dihukum mati menggantikan 

orang itu dan mengatakan bahwa anda mau dia memperdamaikan 

tindakan orang itu?  Maksud saya, apakah hal itu masuk akal bagi 

anda sebagai seorang yang memiliki akal sehat? 
 

 “Lalu bagaimana kematian seorang yang tidak berdosa di kayu salib 

menghapuskan dosa jutaan demi jutaan dosa-dosa besar manusia.  

Lalu bagaimana ‘Allah’ itu dikatakan adil tanpa membereskan 
masalah ini; jutaan orang yang berdosa besar ada di dunia ini.. 

kalau mereka diijinkan masuk ke dalam surga bukankah berarti 

“Allah” anda itu sungguh-sungguh tidak adil? 
 

 

 
 
Re:  Rahmat, Keadilan, dan Pendamaian (Respons Kristen saya) 
 

    From:  Aaron Goerner 
    To:   

  

Salam, 

 

Yesus adalah Raja Damai.  Salah satu cara untuk memahami tentang karya Yesus adalah 

bahwa hal itu memulihkan damai sejahtera.  Yesus memulihkan hubungan yang terputus 

dan terganggu.  Damai sejahtera di dalam Injil dimulai pertama dan terutama sekali 

dengan pendamaian kita dengan Allah melalui kekejaman di kayu salib itu (Yesaya 

53:5; Kolose 1:19-20; Roma 5:1,10; bdk. Yohanes 20:19,21,26). Di dalam Islam tidak 

ada damai dengan Allah di dunia ini karena orang-orang Muslim tidak tahu apa yang 

akan terjadi dengan diri mereka ketika mereka berdiri di depan Tahta Pengadilan Allah: 

 

 Allah mungkin akan mengampuni mereka. 

EMAIL dari orang-orang Muslim: 



Yesus Adalah Raja Damai 

 

 Allah mungkin akan membalas perbuatan mereka.78 
 

Tanpa perlu membuat stereotipe atau terlalu menggeneralisir kita bisa mengatakan 

bahwa Islam bukanlah agama damai karena ia tidak bisa menawarkan perdamaian 

dengan Allah.  Muhammad tidak bisa menawarkan jaminan keselamatan dan jelas sekali 

bahwa ia sendiri juga tidak memiliki damai sejahtera.  “Aku bukanlah rasul yang 

pertama di antara rasul-rasul dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat 

terhadapku dan tidak (pula) terhadapmu. Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang 

diwahyukan kepadaku ...” (Qs. 46:9).  

 

Yesus adalah Raja Damai. 

 

 Nabi Yesaya berbicara mengenai Yesus dilahirkan oleh seorang anak dara dan menyebut 

Dia sebagai “Raja Damai” (Yesaya 9:6-7). 

 Ketika Yesus dilahirkan oleh anak dara Maria, para malaikat di surga menaikkan pujian, 

“Kemuliaan bagi Allah di tempat yang mahatinggi dan damai sejahtera di bumi di 

antara manusia yang berkenan kepada-Nya.” (Lukas 2:14). 

 Yesus mengucapkan berkat kepada orang-orang yang membawa damai dan mengajarkan 

bahwa para pengikut-Nya harus mengasihi musuh kita dan berdoa bagi mereka yang 

menganiaya kita (Matius 5:44). 

 Yesus memberikan teladan menjadi pembawa damai melalui pelayanan-Nya dan bahkan 

berdoa bagi musuh-musuh-Nya dari atas kayu salib, “Ya Bapa, ampunilah mereka, 

sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." (Lukas 23:34). 

 Yesus memberikan kepada para murid-Nya damai sejahtera setelah Ia bangkit dari 

kematian, “Damai sejahtera bagi kamu” (Yohanes 20:19,21,26; bdk .Yohanes 14:27). 

 

Yesus adalah Raja Damai karena Ia membawa pemulihan hubungan dengan Allah 

bagi semua orang yang percaya kepada-Nya,  
 

Roma 5:6-10  

Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang 

durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. 

Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar -- tetapi 

mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati --. 

Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena 

Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. 

Lebih-lebih, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita 

pasti akan diselamatkan dari murka Allah. 

                                                
78

Faruqi menegaskan bahwa “dalam pandangan Islam merupakan sebuah peristiwa 

yang sangat besar ketika ada seseorang memutuskan untuk masuk ke dalam iman itu, 

tetapi masuk ke dalam iman itu tidak memberikan jaminan bahwa kepada orang itu 

untuk mendapatkan pembenaran di mata Allah...  tidak ada sesuatupun di dalam 

tindakannya itu yang bisa memberikan kepastian keselamatan kepadanya” (Geisler, 

& Saleeb, Answering Islam: The Crescent in Light of the Cross, 128). 

 



Yesus Adalah Raja Damai 

 

Sebab jikalau kita, ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh 

kematian Anak-Nya, lebih-lebih kita, yang sekarang telah diperdamaikan, 

pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya! 

 

Yesus adalah Raja Damai karena Ia mengampuni dosa dan menyembuhkan 

kekurangan yang terjadi sebagai akibat dari dosa, 

 

Matius 9:2-7 

Maka dibawa oranglah kepada-Nya seorang lumpuh yang terbaring di 

tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada 

orang lumpuh itu: "Percayalah, hai anak-Ku, dosamu sudah diampuni." 

Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya: "Ia menghujat 

Allah." 

Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata: "Mengapa kamu 

memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? 

Manakah lebih mudah, mengatakan: Dosamu sudah diampuni, atau 

mengatakan: Bangunlah dan berjalanlah? 

Tetapi supaya kamu tahu, bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa 

mengampuni dosa" -- lalu berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu --: 

"Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu!" 

Dan orang itu pun bangun lalu pulang. 

 

 

Ketika seorang perempuan menyentuh punca jubah Yesus dan disembuhkan, Yesus 

mengatakan kepadanya, “Hai anak-Ku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah 

dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu!” (Mark 5:34) 

Yesus adalah Raja Damai karena Ia sudah meremukkan kepala Iblis.  Banyak mujizat 

Yesus meneguhkan kuasa-Nya atas Iblis dan roh-roh jahat.  Roh-roh jahat gemetar di 

hadapan Yesus dan Yesus menjelaskan bahwa banyak dari mujizat yang dilakukan-Nya 

merupakan bukti bahwa Ia sudah mengikat Iblis dan membebaskan mereka yang ditawan 

olehnya,  

 

Matius 12:22-29  

Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang 

itu buta dan bisu, lalu Yesus menyembuhkannya, sehingga si bisu itu 

berkata-kata dan melihat. 

Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya: "Ia ini agaknya Anak 

Daud." 

Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata: "Dengan 

Beelzebul, penghulu setan, Ia mengusir setan." 

Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka: 

"Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa dan setiap kota atau 

rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. 

Demikianlah juga kalau Iblis mengusir Iblis, ia pun terbagi-bagi dan 

melawan dirinya sendiri; bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? 



Yesus Adalah Raja Damai 

 

Jadi jika Aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa 

siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang 

akan menjadi hakimmu. 

Tetapi jika Aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka 

sesungguhnya Kerajaan Allah sudah datang kepadamu. 

Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan 

merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? 

Sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu. 

 

 

Yesus adalah Raja Damai karena Ia adalah Tuhan atas semua ciptaan sebagaimana 

yang dibuktikan-Nya dengan mengubah air menjadi anggur (Yohanes 2:1-11); Ia 

melipatgandakan ikan dan roti (Yohanes 6); Ia berjalan di atas air (Matius 14:22-33) dan 

Ia menenangkan badai dan ombak (Markus 4:35-41). 

 

Yesus adalah Raja Damai karena Ia sudah menundukkan musuh besar kita, maut.  Ini 

dibuktikan dengan kebangkitan-Nya sendiri dan Ia membangkitkan orang lain dari 

kematian (Yohanes 11; 1 Korintus. 15:26; Wahyu. 21:4; bdk. Yesaya 25:8). (Kalau anda 

mau, saya bisa memberikan banyak contoh lain dari mujizat Yesus sebagaimana yang 

tercatat di dalam Injil). 

 

Yesus membawa damai kepada segenap makhluk.  Ini dikatakan melalui nubuat nabi 

Yesaya, 

 

Serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di 

samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput 

bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. 

Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput dan anaknya akan 

sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. 

Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung dan anak 

yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. 

 (Yesaya 11) 

 

Keadilan Allah dalam menerima kehidupan dan kematian Kristus bagi orang-orang 

berdosa adalah karena Yesus “membereskan” semua kesalahan yang kita (seluruh 

umat manusia secara bersama-sama) lakukan.  

 

Seandainya saya mencuri uang sebanyak $100 dan tertangkap serta dibawa ke depan 

hakim.  Menurut hukum Allah, hukuman yang adil akan termasuk juga saya harus 

mengembalikan uang yang $100 itu dan membayar sejumlah dana tambahan untuk 

menolong korban atas kesusahan yang terjadi karena tindakan pencurian yang saya 

lakukan (lihat Keluaran 22:1-4).  Kita andaikan saja sang hakim kemudian memutuskan 

bahwa saya harus membayar $400. Kalau seandainya pada saat itu saya tidak memiliki 

uang sebanyak itu, tetapi ada teman saya yang cukup kaya mau memberikan uang 

sejumlah itu kepada saya sebagai pembayaran hukuman saya.  Apakah ini sesuatu yang 



Yesus Adalah Raja Damai 

 

tidak adil? Tentu saja tidak demikian.  Tidak terjadi ketidakadilan kalau seandainya 

teman saya yang kaya mau membayar ganti rugi atas kesalahan yang saya lakukan. 

 

Yesus melakukan hal yang demikian terhadap orang-orang berdosa.  Ia “sangat kaya”, 

dan bahkan segala kuasa di surga dan di bumi sudah diberikan kepada-Nya.  Yesus 

memiliki kuasa atas Iblis dan roh-roh jahat.  Yesus memiliki kuasa atas semua makhluk 

ciptaan.  Yesus memiliki kuasa atas kesakitan, wabah, dan bahkan kematian.  Yesus 

memiliki kuasa untuk mengampuni dosa-dosa. 

 

Yesus membayar hukuman bagi dosa-dosa dan Ia membayar ganti rugi yang ada.  

Bahkan Ia melakukan lebih dari itu saja.  Yesus juga memberikan kepada orang-orang 

yang percaya kepada-Nya sebuah hakekat yang baru yang memampukan mereka untuk 

mengalahkan kehendak dosa.  Inilah yang dikatakan oleh Yesus ketika Ia mengatakan 

bahwa manusia harus dilahirkan kembali.  Seseorang yang sudah dilahirkan kembali akan 

memiliki keinginan yang lebih besar untuk berbagi dengan orang-orang yang 

membutuhkan dan bukannya mencuri dari orang-orang lain. 

 

Kabar Baik Kekristenan adalah bahwa seberapapun besar dosa yang mungkin anda 

miliki, kuasa Yesus untuk mengampuni dan membenarkan tetap jauh lebih besar.  Kalau 

anda percaya kepada-Nya, Ia akan menjadikan benar tindakan-tindakan kesalahan yang 

sudah anda lakukan. 

 

Ingat apa yang sudah saya tuliskan sebelumnya mengenai dosa [Lihat pasal sebelumnya 

‘Sebuah Pertanyaan yang tidak bisa Dijawab Orang-orang Muslim”]?  Dosa 

mempengaruhi hubungan kita dengan Allah, kehidupan kita sendiri, hubungan kita dan 

bahkan seluruh ciptaan.  Sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya, salah satu 

tujuan mujizat Yesus adalah untuk menunjukkan bahwa Ia memiliki kuasa untuk 

mengampuni dosa dan bahwa ia memiliki kuasa untuk melenyapkan akibat dari dosa.  

Dimana Yesus berada, tidak ada kematian, kedukaan, atau kesakitan.  Yesus membawa 

pemulihan dan kepenuhan bagi mereka yang percaya kepada-Nya.  Bahkan kalaupun 

orang itu pernah melakukan pembunuhan, Yesus bisa membawa pemulihan karena Ia 

bisa membangkitkan orang mati, dan memberikan kehidupan kekal.  

 

Yesus adalah Raja Damai, dan itulah sebabnya saya menulis kepada anda dan mendorong 

anda untuk bertobat dari dosa-dosa anda dengan berbalik kepada Yesus Kristus saja 

untuk mendapatkan keselamatan anda.  Ingat bahwa ketika Yesus datang kembali maka 

Ia akan datang untuk mengadakan peperangan melawan orang-orang yang tidak mau 

menerima persyaratan pendamaian dari-Nya.  Sekaranglah waktu keselamatan.  

 

Hormat saya, 

Aaron



Apakah Al-Qur’an Adalah Firman Allah? 
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AHMADIYAH 
 

LATAR BELAKANG 
 

erakan Ahmadiyah di dalam Islam (Urdu Jamāʿat-i Aḥmadiyya) 

adalah sebuah gerakan mesianis modern.  Gerakan ini didirikan 

pada tahun 1889 di salah satu propinsi di India, 

Punjab, oleh Mirzā Ghulām Ahmad (1835-1908) dan sudah 

menjadi sebuah kontroversi yang luar biasa di kalangan 

Muslim masa kini. Dengan pengakuan mesianis dan status 

kenabian tertentu dari pendirinya, Gerakan Ahmadiyah 

memunculkan perlawanan yang sangat keras dari kelompok 

utama kaum Muslim dan dituduh menolak dogma yang 

mengatakan bahwa Muhammad adalah nabi terakhir.  Di 

bawah pemerintahan Inggris, kontroversi itu hanya menjadi 

perselisihan doktrin antara pribadi-pribadi atau beberapa 

organisasi yang memang melibatkan diri dalam perselisihan 

itu, tetapi ketika markas utama kelompok Ahmadiyah itu 

pindah pada tahun 1947 ke dalam negara yang dengan tegas 

menyatakan diri sebagai negara Islam, yaitu Pakistan, maka 

issunya berkembang menjadi masalah konstitusional besar 

dimana kelompok utama dari kaum Muslim menuntut 

adanya keputusan formal untuk mengeluarkan penganut 

Ahmadiyah dari golongan Muslim.  Ini dicapai pada tahun 

1974 ketika parlemen Pakistan mengesahkan amandemen 

konstitusi yang menyatakan bahwa penganut Ahmadiyah 

digolongkan sebagai non-Muslim.”
79

 

 

Kelompok Muslim Ahmadiyah percaya bahwa Yesus disalibkan (Quran 4:157) tetapi tidak mati 

di kayu salib.  Mereka mendasari keyakinan mereka kepada penafsiran Mirza Ghulam Ahmad 

terhadap Quran 3:55-56, “Sesungguhnya Aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu 

dan mengangkat kamu kepada-Ku serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir, dan 

menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari 

kiamat. Kemudian hanya kepada Akulah kembalimu, lalu Aku memutuskan diantaramu tentang 

hal-hal yang selalu kamu berselisih padanya.”
80

 

 

Kaum Ahmadiyah mengajarkan bahwa Yesus dijadikan siuman di dalam kubur-Nya dan 

kemudian pergi ke India untuk mencari suku-suku Israel yang terhilang.  Di sana dia mengubah 
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 Yohanan Friedmann, “Ahmadiyah.” In Encyclopaedia of the Qurʾān. General Editor: 

Jane Dammen McAuliffe (Leiden and Boston: Brill, 2005), CD-ROM version. 
 

80
 Untuk belajar lebih banyak mengenai Mirza Ghulam Ahmad dan Ahmadiyah, lihat 

Mirza Ghulam Ahmad. 
 

“G 

Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908) 

http://www.bible-quran.com/book/mirza-ghulam-ahmad/#references


Ahmadiyya 

 

 

nama menjadi Yuz Asaf, menikah dengan Maria, dan memiliki anak-anak.  Ia kemudian wafat 

dalam usia 120 tahun dan dimakamkan di sebuah tempat di Srinagar. 

 

Salah satu hal yang saya tekankan ketika berbicara mengenai Ahmadiyah adalah bahwa 

keyakinan Kekristenan memiliki sumber yang berakar kepada sejarah, sedangkan pandangan 

Ahmadiyah tidak. 

 

Lupakan sejarah, dan anda akan bisa mencapai beberapa hal.  Anda bisa saja 

mendapatkan sebuah keyakinan kepada Allah.  Tetapi theisme filosofis tidak 

pernah menjadi kekuatan yang besar di dunia ini.  Anda juga bisa mencapai 

idealisme etika yang agung.  Tetapi anda harus memahami dengan jelas 

tentang satu hal yaitu bahwa anda tidak akan pernah mendapatkan Injil.  

Karena Injil berarti “kabar baik,” berita, informasi tentang sesuatu yang sudah 

sungguh-sungguh terjadi.  Dengan kata lain, Injil juga berarti sejarah.  Injil 

yang tidak ada kaitannya dengan sejarah merupakan sesuatu yang sangat tidak 

mungkin terjadi.
81

 

 

Kaum Ahmadiyah membuat klaim sejarah bahwa Yesus dikuburkan di India, dan mereka tahu 

dimana makam-Nya berada.  Tetapi semua kaum Islam lainnya memiliki kubur yang kosong di 

sebelah kubur yang berisi jasad Muhammad di Medinah.  

                                                
81

 J. Gresham Machen, “History and Faith.” The Princeton Theological Review, 
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YESUS DI INDIA 
 

ALKITAB MENGAJARKAN BAHWA YESUS NAIK KE SURGA 

Luke 24:50-53 

Lalu Yesus membawa mereka ke luar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat 

tangan-Nya dan memberkati mereka. 

Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. 

Mereka sujud menyembah kepada-Nya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat 

bersukacita. 

Mereka senantiasa berada di dalam Bait Allah dan memuliakan Allah. 

 

LATAR BELAKANG 
 

aum Ahmadiyah mengatakan bahwa Yesus (Yuz Asaf) dikuburkan di sebuah makan di 

Kashmir, India.  Jelas sekali, kalau memang Yesus sungguh-sungguh dikuburkan di 

Rozabal Shrine, maka Kekristenan terbukti tidak benar (bdk. 1 Korintus 15). Satu 

keberatan besar terhadap pengakuan bahwa Yesus dikuburkan di sana adalah karena para ahli 

tidak diijinkan untuk mengadakan penelitian ilmiah terhadap makam itu.
82

 

 

 

 
Rozabal Shrine di Srinagar yang disebut sebagai tempat 

penguburan Yesus (Yuz Asaf) 
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 Lihat dokumentari Yesus in Kashmir. 
 

K 

http://www.tombofjesus.com/
http://www.bible-quran.com/jesus-in-india/


Yesus di India 

 

              Inbox 

 
Tulisan di Rozabal Shrine berkaitan dengan kematian dan 

penguburan Yesus di dalam Quran 4:157-158. 

 

              Subject: Makam Yesus di India 

      To:  Aaron Goerner 

         * Email dari seorang pengikut Mirza Ghulam Ahmad: 
 

 Saya adalah seorang pengikut Mirza Ghulam Ahmad Qadiani(a.s). 

Para pengikut beliau (a.s) dikenal sebagai Kelompok Muslim Jemaat 

Ahmadiyah.  Beliau adalah Almasih yang dinantikan (atau Yesus 

(a.s) yang datang kembali, untuk orang-orang Kristen dan juga 

orang-orang Muslim.)  
Beliau adalah orang pertama yang membukakan kebenaran tentang 

Yesus (a.s).  Kami memegang keyakinan yang unik bahwa Yesus 

(a.s) bisa bertahan hidup melewati penyaliban dan mengadakan 

perjalanan ke India untuk meneruskan pelayanannya di antara 
Suku-Suku Israel yang Terhilang.  

Kemudian, kami menyatakan bahwa makam ini, yang berisi 

jasadnya, baru-baru ini ditemukan kembali di India dan masih bisa 

dilihat sampai hari ini.  Kami juga menegaskan bahwa keyakinan ini 

EMAIL dari orang-orang Muslim: 



Yesus di India 

 

               Reply 

bukan hanya didukung oleh Al-Quran yang Suci itu dan Perkataan 

Muhammad (s.a.w), tetapi juga didukung oleh Alkitab sendiri. 
 

 

 
 

Re:  Makam Yesus di India? (Respons Kristen saya). 
 

    From:  Aaron Goerner 
    To:   

 
Salam, 

 

Terima kasih untuk email anda. 

 

Dalam pendahuluan buku Yesus in India disebutkan, “Thesis utama yang mengemuka di 

dalam risalat ini adalah lepasnya Yesus dari kematian yang mengerikan di kayu salib 

dan kemudian perjalanan-Nya ke India untuk mencari suku-suku Israel yang terhilang 

yang kemudian mengumpulkan mereka ke dalam kawanan sebagaimana yang 

disebutkan di dalam Perjanjian Baru.  Bukti yang berlimpah sudah didapatkan dari Kitab 

Suci Kristen dan juga Muslim, kitab-kitab pengobatan kuno dan buku-buku sejarah, 

termasuk catatan Budha kuno, untuk menunjukkan mengenai tema 

ini”.”  (http://www.alislam.org/library/books/Yesus-in-india/preface.html) 
 

Philip Jenkins, Professor Kehormatan dalam Bidang Sejarah dan Ilmu Agama di 

Pennsylvania State University, mengatakan mengenai perjalanan Yesus ke India, “Saya 

tidak bisa membuktikan sebaliknya.  Saya tidak bisa membuktikan bahwa Yesus tidak 

pernah mengadakan perjalanan.  Tetapi sama sekali tidak ada bukti dari catatan kuno 

bahwa Ia pergi ke India.  Nampaknya sangat tidak mungkin bahwa ia mengunjungi 

India, karena kalau memang ada sedikit saja memori dari tradisi kuno yang mengatakan 

bahwa Yesus pernah mengunjungi India—maka orang-orang Kristen yang hidup di 

India tidak akan mengklaim bahwa Thomas adalah pendiri gereja di sana.  Mereka akan 

mengklaim bahwa Yesus sendiri yang mendirikannya.  Dan tradisi tentang Thomas 

sebagai pendiri gereja di sana memiliki sumber akar sejarah yang nyata, jelas, dan juga 

panjang” (Conversation with Philip Jenkins). 

 

Kesimpulan:  Tidak ada bukti kuno yang menyatakan bahwa Yesus mengadakan 

perjalanan ke India.  Karena itu, mengapa saya harus percaya kepada seseorang yang 

lahir ratusan tahun setelah peristiwa sejarah tentang kematian Yesus di kayu salib? 

 

Hormat saya, 

Aaron 

 

http://www.alislam.org/library/books/jesus-in-india/preface.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Philip_Jenkins
http://www.readthespirit.com/explore/312-conversation-with-philip-jenkins-about-the-riches-of-los/
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              Inbox 

INJIL BARNABAS 
 

ORANG-ORANG MUSLIM AHMADIYAH BERSALAH MENAMBAHKAN SESUATU 

KEPADA ALKITAB  

Yesaya 8:20 

"Carilah pengajaran dan kesaksian!" Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, 

maka baginya tidak terbit fajar. 

 

LATAR BELAKANG 
 

rang-orang Muslim perlu menunjukkan dari manuskrip adanya bukti dan/atau sejarah 

bahwa seseorang di masa lalu dalam sejarah sudah berusaha dan berhasil dalam 

mengubah Perjanjian Baru sampai kemudian pada saat ini Alkitab mengajarkan bahwa 

Yesus mati di kayu salib.  Orang-orang Muslim kadangkala menunjukkan Injil Barnabas sebagai 

buktinya.  Tetapi hal ini merupakan suatu ironi karena orang-orang Muslim yang memakai Injil 

Barnabas melakukan kesalahan yang persis sama dengan apa yang mereka tuduhkan kepada 

orang-orang lain: menambahkan dan/atau menyimpangkan pengajaran Yesus dan Perjanjian 

Baru (tahrif).  

 

 
 

             
       

                                 Subject: Menemukan Kebenaran  
     To:  Aaron Goerner 

 

 

            *Email dari orang-orang Muslim dan pengikut Mirza Gulum Ahmad:  
 

 Di Injil Barnabas, kita membaca bahwa Yesus (a.s) mengetahui 

bahwa manusia akan menjadikan dia sebagai tuhan setelah 

kepergiannya dan dengan sungguh-sungguh memperingatkan 

kepada para pengikutnya untuk menjauh dari orang-orang yang 
demikian. 

 

 Saya sudah membaca Alkitab, dan juga salah satu darinya yang 

dilarang untuk dibaca!  Yaitu Injil Barnabas.  Cobalah membacanya 

O 

EMAIL dari orang-orang Muslim: 



Injil Barnabas 

 

               Reply 

dan lihat perbedaannya.  Kiranya Allah akan menuntun anda kepada 

kebenaran, 

 

 KALAU ANDA MAU MEMBACA KITAB BARNABAS ANDA AKAN 

BISA SUNGGUH-SUNGGUH MEMAHAMI KENYATAAN TENTANG 

YESUS DAN JUGA TENTANG AL-QURAN. 
 

 Injil Barnabas, sampai sekarang, adalah satu-satunya saksi mata 

akan kejadian di dalam kehidupan dan missi Yesus. 

 

 Hanya atas dasar prasangka, mereka menyatakan bahwa Injil-Injil itu 
adalah hasil pemalsuan sementara Injil-Injil itulah yang senada 

dengan Al-Quran.  Jadi mereka menyatakan Injil Barnabas sebagai 

pemalsuan hanya karena di dalamnya terkandung nubuat yang jelas 

tentang Nabi dari Jaman Akhir [Nabi yang Suci]. 
 

 

 

 
            Re:  Menemukan Kebenaran (Respons Kristen saya) 

 

    From:  Aaron Goerner 
    To:   

 
Salam, 

 

Mirza Ghulam Ahmad menuliskan, 

 

Setelah semua ditegaskan, harus diingat bahwa di dalam Injil Barnabas, 

yang pasti tersedia di British Museum, di sana ditegaskan bahwa Yesus 

tidak disalibkan, dan juga tidak mati di kayu salib.  Sekarang kita bisa 

mengatakan bahwa meskipun kitab ini tidak tercantum di dalam Injil dan 

secara umum ditolak, tetapi tidak diragukan lagi bahwa kitab ini adalah 

kitab kuno, dan kitab itu dituliskan pada masa yang sama dengan periode 

dimana Injil-Injil yang lain dituliskan.  Tidakkah kemudian menjadi 

terbuka bagi kita untuk menganggap kitab kuno ini menjadi kitab sejarah 

masa kuno dan bahwa kita bisa menjadikannya sebagai sebuah kitab 

sejarah? (http://www.alislam.org/library/books/Yesus-in-

india/ch1.html) 
 

Penegasan, “tetapi tidak diragukan lagi bahwa kitab ini [Injil Barnabas] adalah kitab 

kuno, dan kitab itu dituliskan ...” adalah sepenuhnya kesalahan.  Yang justru muncul 

dari komentar tersebut adalah keraguan apakah Mirza Ghulam Ahmad sungguh-sungguh 

mengerti apa yang dikatakannya.  Injil Barnabas tidak dituliskan oleh Barnabas yang 

hidup pada abad pertama Masehi.  Injil Barnabas nampaknya dituliskan pada abad 

http://www.alislam.org/library/books/jesus-in-india/ch1.html
http://www.alislam.org/library/books/jesus-in-india/ch1.html


Injil Barnabas 

 

               Inbox 

keenam-belas Masehi.  “Injil ini [Injil Barnabas] dipahami oleh sebagian besar kaum 

akademis (termasuk akademisi Kristen dan beberapa akademisi Muslim) sebagai 

dituliskan di masa kemudian dan merupakan 

pseudepigraphis…”  http://id.wikipedia.org/wiki/Injil_Barnabas 

 

Saya menyadari bahwa Wikipedia tidak selalu bisa menjadi sumber informasi yang 

terbaik, karena itu saya menyertakan sebuah kutipan dari ensiklopedia yang diterima 

secara luas,  

 

“Sebuah teks yang disebut Injil Barnabas sudah disirkulasikan secara luas 

di masa modern ini.  Teks itu ditemukan oleh seorang manuskrip Italia di 

Amsterdam pada tahun 1709.  Sejak penerjemahannya ke dalam bahasa 

Arab di awal abad ke-20, beberapa orang mengklaim bahwa teks ini berisi 

Injil yang asli, yang disebut-sebut dan dibicarakan di dalam Al-Quran.  

Namun kenyataannya, Injil Barnabas sudah menunjukkan bahwa ia 

berasal dari dunia Mediterania Barat, kemungkinan besar di Spanyol, pada 

masa abad ke-16.” 

 

Kutipan: "Injil." Encyclopaedia of the Qurʾān. General Editor: Jane 

Dammen McAuliffe; Brill (Leiden and Boston), 2005. CD-ROM version.  

 

Hormat saya, 

Aaron 

 

 

 

 
       

                                          Subject: Riset dan Fakta-Fakta 

         To:  Aaron Goerner 

 
 

 Injil Barnabas diterima sebagai salah satu Injil Kanonik di Jemaat 

di Aleksandria sampai tahun 325 M.  Pada tahun 383 Paus 

menyimpan salah satu salinan Injil itu di perpustakaan pribadinya.  
Injil Barnabas yang sama dan terjemahannya itulah yang tersebar 

di masa kini.  Tolong jangan menyangkali kenyataan sejarah. 
 

 Yang kekasih, Aaron,  

…Karena mungkin anda berpandangan berbeda saya mau 

menuliskan mengenai topik anda ini: 

 

Injil Barnabas diterima sebagai Injil Kanonik di Jemaat Aleksandria 
sampai tahun 325 M.  Iraneaus (130-200 M) menuliskan 

dukungannya kepada monotheisme murni dan menolak Paulus 

http://id.wikipedia.org/wiki/Injil_Barnabas


Injil Barnabas 

 

               Reply 

yang sudah menyuntikkan ke dalam Kekristenan doktrin-doktrin 

dari kekafiran Romawi dan filsafat Plato.  Iranaeus sangat banyak 

mengutip dari Injil Barnabas untuk mendukung pandangannya.  Ini 
menunjukkan bahwa Injil Barnabas sudah tersebar juga pada abad 

pertama dan kedua dari 

Kekristenan. http://barnabas.net/how_survived.htm  
 

Anda mengatakan, 

 
 “saya menyertakan sebuah kutipan dari ensiklopedia yang diterima secara luas,  

 

“Sebuah teks yang disebut Injil Barnabas sudah disirkulasikan secara luas di 

masa modern ini.  Teks itu ditemukan oleh seorang manuskrip Italia di 

Amsterdam pada tahun 1709.  Sejak penerjemahannya ke dalam bahasa Arab di 

awal abad ke-20, beberapa orang mengklaim bahwa teks ini berisi Injil yang 

asli, yang disebut-sebut dan dibicarakan di dalam Al-Quran.  Namun 

kenyataannya, Injil Barnabas sudah menunjukkan bahwa ia berasal dari dunia 

Mediterania Barat, kemungkinan besar di Spanyol, pada masa abad ke-16A.” 

Kutipan: "Gospel." Encyclopaedia of the Qurʾān. General Editor: Jane 

Dammen McAuliffe; Brill (Leiden and Boston), 2005. CD-ROM version.  

 

Ini hanya salah satu pandangan saja.  Siapakah yang memberikan 
kepada orang ini, yang sudah menuliskan Ensiklopedia itu 
[Encyclopaedia of the Qurʾān], kewenangan untuk menuliskannya?  

Dan atas dasar riset apa? 

 

 
 

 

Re:  Riset dan Fakta-Fakta (Respons Kristen saya) 
 

    From:  Aaron Goerner 
    To:   

 
 

Saudara yang kekasih, 

 

Terima kasih atas email anda. 

 

Saya sangat terkejut bahwa anda menolak Encyclopaedia of the Qurʾān yang diterbitkan 

oleh Brill. Brill Publishing memiliki lebih dari 300 tahun penerbitan buku-buku dari 

para ahli.  Ia juga terkenal memiliki standar akademis yang tinggi, berbeda dengan 

banyak sumber Internet lainnya.  Anda perlu sungguh-sungguh berhati-hati dalam 

menggunakan dan sungguh-sungguh meneliti sumber dari Internet karena anda bisa 

mendapati banyak situs di Internet untuk mendukung keyakinan apapun yang anda 

miliki.  Dari tulisan anda, nampaknya anda sudah membuat keputusan tertentu meski 

http://barnabas.net/how_survived.htm
http://www.brill.nl/


Injil Barnabas 

 

ada pandangan ahli, bukti dan kebenaran ... Anda justru hanya bersandar kepada sumber 

Internet yang tidak bisa diandalkan.  Ini dibuktikan dari kutipan yang anda berikan, 

 

“Injil Barnabas diterima sebagai Injil Kanonik di Jemaat Aleksandria 

sampai tahun 325 M.  Iraneaus (130-200 M) menuliskan dukungannya 

kepada monotheisme murni dan menolak Paulus yang sudah 

menyuntikkan ke dalam Kekristenan doktrin-doktrin dari kekafiran 

Romawi dan filsafat Plato.  Iraneaus sangat banyak mengutip dari Injil 

Barnabas untuk mendukung pandangannya.  Ini menunjukkan bahwa Injil 

Barnabas sudah tersebar juga pada abad pertama dan kedua dari 

Kekristenan”   (http://barnabas.net/how_survived.htm).  

 

Saudara, ini adalah sebuah contoh yang baik tentang mengapa anda harus sangat berhati-

hati dengan sumber yang ada di Internet.  Anda dan sumber yang anda kutip di atas 

mencampur-adukan antara Injil Barnabas dengan Surat Barnabas, sementara keduanya 

sama sekali berbeda!  Surat Barnabas adalah sebuah tulisan dari masa awal 

Kekristenan yang mengajarkan bahwa Yesus mati di kayu salib.  

 

Nampak sekali bahwa anda tanpa berpikir panjang mencari dari Internet untuk “bukti” 

yang akan mendukung posisi anda.  Sudahkah anda sungguh-sungguh mempelajari 

sumber dan argumentasinya?  Kalau sudah, anda tidak akan mengirimkan kepada saya 

sumber yang tingkat kebenarannya kosong demikian.  Yesus mengajarkan bahwa hukum 

yang terutama termasuk mengasihi Allah dengan segenap hati, pikiran, jiwa, dan 

kekuatan.  Kiranya Allah membuka mata anda untuk melihat bahwa anda bersalah 

karena tidak mengasihi Dia dengan pikiran anda.  Yesus mengajarkan bahwa perintah 

yang terutama yang kedua adalah untuk mengasihi sesama seperti diri sendiri.  Anda 

melanggar perintah ini dengan mengirimkan kepada saya sumber yang tidak benar. 

 

Ingat, kematian Yesus di kayu salib adalah perkara yang paling penting.  Hal itu bukan 

sekedar topik level kedua.  Mesias anda, Mirza Ghulam Ahmad, secara keliru mengutip 

Injil Barnabas sebagai bukti dari abad pertama bahwa Yesus tidak mati di kayu salib.  

Anda membangun kehidupan kekal anda di atas pondasi kesalahan.  Karena Mirza 

Ghulam Ahmad tidak memahami apa yang dibicarakannya berkaitan dengan perkara-

perkara duniawi (misalnya, Injil Barnabas), bagaimana anda bisa mempercayai dia untuk 

perkara-perkara surgawi? 

 

Hormat saya, 

Aaron 

 

 

 

 

 

http://barnabas.net/how_survived.htm
http://www.earlychristianwritings.com/barnabas.html


Apakah Al-Qur’an Adalah Firman Allah? 

 

 
163 

 

AN-NISA 4:157 
 

AL-QURAN BERTENTANGAN DENGAN ALKITAB  

Matius 27:57-60  

Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf dan yang 

telah menjadi murid Yesus juga. 

Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk 

menyerahkannya kepadanya. 

Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, 

lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu, dan 

sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia 

 

 

LATAR BELAKANG 

 
 l-Quran tidak secara eksplisit mengajarkan atau menjelaskan tentang penyaliban 

dan hasilnya bagi manusia.”
83

  Bahkan, orang-orang Muslim secara tradisi sudah 

menyangkali kematian Yesus di kayu salib karena bagian di dalam Al-Quran 

berikut ini. 

 
157

dan karena ucapan mereka : "Sesungguhnya kami telah membunuh Al Masih, 

'Isa putra Maryam, Rasul Allah", padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak 

(pula) menyalibnya, tetapi (yang mereka bunuh ialah) orang yang diserupakan 

dengan 'Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham 

tentang (pembunuhan) 'Isa, benar-benar dalam keragu-raguan tentang yang 

dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh 
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 Christine Schirrmacher, The Crucifixion of Yesus in View of Muslim 

Theology. 
 

“A 

http://www.contra-mundum.org/schirrmacher/crucifixion.pdf
http://www.contra-mundum.org/schirrmacher/crucifixion.pdf


An-Nisa 4:157 

 

itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka, mereka tidak (pula) yakin bahwa 

yang mereka bunuh itu adalah 'Isa.” (An-Nisa 4:157)
84

 
 

Dikisahkan bahwa ketika memeriksa sebuah karya tulis ilmiah, ahli fisika Wolfgang Pauli 

mengatakan, “Ini tidak benar.  Ini bahkan tidak salah.”  Yang dimaksud oleh Dr. Pauli di sini 

adalah bahwa tulisan itu sama sekali tidak memiliki dasar dalam realitas ilmiah (“Not Even 

Wrong”). Demikian juga, keyakinan orang-orang Muslim Ahmadiyah  tentang Yesus sama 

sekali tidak memiliki dasar dalam realitas sejarah.  

 

Sebaliknya, keyakinan Kristen kepada kematian Yesus dan penguburan atas tubuh-Nya 

didasarkan kepada kesaksian para saksi mata.  Nilai dari kesaksian dari para saksi mata itu 

ditegaskan oleh seorang dramawan Roma pra-Kristen yang bernama Plautus, 

 

Pluris est oculatus testis unus, quam auriti decerm: Qui audiunt, audita dicunt, 

qui vident, plane sciunt.  

 

Satu saksi mata lebih berharga dibandingkan dengan sepuluh kisah kata orang 
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 Sebuah tafsiran tradisional yang populer di kalangan Muslim terhadap Al-Quran, 

yang diselesaikan pada tahun 1505 M, memberikan penafsiran terhadap An-Nisa 

4:157 dengan mengatakan: 

 

Dan untuk perkataan mereka, yang dikatakan dengan bermegah,  “Kami sudah 

membunuh Almasih, Yesus anak Maryam, utusan Allah,’ sebagai pengakuan 

mereka: dengan kata lain, untuk semua [alasan] itu, Kami sudah menghukum 

mereka. Allah, dimuliakanlah  kiranya Dia, mengatakan, dalam penolakan akan 

pengakuan mereka bahwa mereka sudah membunuh dia:  Akan tetapi mereka 

tidak membunuh dia dan tidak menyalibkannya, tetapi dia, yang dibunuh dan 

disalibkan, adalah salah satu dari kalangan mereka [orang-orang Yahudi] sendiri, 

yang diserupakan, dengan Yesus.  Dengan kata lain, Allah meletakkan 

keserupaan akan dia [Yesus] kepadanya dan karena itu mereka berpikir bahwa 

orang itu adalah dia [Yesus].  Dan mereka yang berselisih paham tentang dia, 

yaitu, mengenai Yesus, pastilah memiliki keraguan mengenai pembunuhan 

terhadapnya, karena beberapa di antara mereka mengatakan, ketika mereka 

melihat orang yang terbunuh itu:  wajahnya memang wajah Yesus, tetap 

tubuhnya bukan, dan karena itu pastilah bukan dia; sementara yang lainnya 

mengatakan: tidak, itu pasti dia.  Mereka tidak memiliki pengetahuan tentang 

pembunuhan terhadapnya, hanya mengejar persangkaan belaka (illā ittibā‘a l-

zann, adalah pengecualian yang tidak berlanjut) dengan kata lain, dengan 

demikian, mereka mengikuti persangkaan mengenainya, yaitu apa yang mereka 

bayangkan [bahwa mereka sudah lihat]; dan mereka tidak merasa pasti sudah 

membunuh dia (yaqīnan, sebuah keadaan yang menekankan penyangkalan akan 

terjadinya pembunuhan). (Tafsir al-Jalalayn, diterjemahkan oleh Feras Hamza, 

http://www.altafsir.com/.) 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Not_even_wrong
http://en.wikipedia.org/wiki/Not_even_wrong
http://www.altafsir.com/
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saja; Mereka yang hanya mendengar berbicara tentang apa yang mereka dengar, 

tetapi mereka yang melihat, mengetahui perinciannya.
85

  

 

Sebagian kesaksian atas kematian Yesus di kayu salib diberikan oleh para prajurit Romawi 

kepada Pilatus,  

 

Markus 15:43-45 

Karena itu Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota Majelis Besar yang 

terkemuka, yang juga menanti-nantikan Kerajaan Allah, memberanikan diri 

menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. 

Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil 

kepala pasukan dan bertanya kepadanya apakah Yesus sudah mati. 

Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan 

mayat itu kepada Yusuf. 

 

 

Kesaksian ini sangat penting, sebagaimana yang dijelaskan oleh seorang ahli peneliti medis 

terkenal yang bernama Dr. Frederick Zugibe, “Sangat penting untuk memahami bahwa exactor 

mortis [kepala pasukan yang bertanggungjawab untuk penyaliban] dan quaternion [para prajurit 

yang melaksanakan penyaliban] adalah orang-orang yang ahli dalam memastikan kematian dari 

penyaliban, karena mereka sudah melakukan ribuan kali penyaliban.”
86

 Lebih lagi, konsekwensi 

yang terjadi kalau kepala pasukan itu salah tentang kematian Yesus akan sangat berat baginya.  

Roma sama sekali tidak memberikan belas kasihan kepada anggota militer yang gagal dalam 

melaksanakan tugasnya (lihat Kisah Para Rasul 12:19; 16:27; 27:42).  
 
 

 
 
 

 

 
 

             Subject: Keyakinan Ahmadiyah  
    To:  Aaron Goerner 

 

      ** Email dari pengikut Mirza Gulum Ahmad: 
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 Dikutip di dalam John Warwick Montgomery, “Does God believe in Atheists?” 

Modern Reformation; March/April Vol. 15 No. 2 2006, pp.18-21. 
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 Zugibe, The Crucifixion of Yesus: A Forensic Inquiry, second edition (New York: M. 

Evans and Company, Inc., 2005), 148. 

 

EMAIL dari orang-orang Muslim: 
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               Reply 

 

 Saya bisa membuktikan kepada anda dari tulisan Hazrat Mirza 

Ghulam Ahmad, Al-Quran, dan tulisan-tulisan para ahli lain yang 

mengatakan bahwa Yesus tidak mati di kayu salib, ia bertahan hidup 
dan pergi ke India dan tinggal selama hidupnya di sebuah tempat 

bernama Kashmir (sebuah lembah di India). 

  

Dan.. memang Hazrat Mirza Ghulam Ahmad adalah Almasih yang 

dijanjikan dan Imam Mahdi yang atasnya semua agama termasuk 
Kekristenan menantikan kedatangannya, dan saya juga akan 

memberikan bukti fakta ini kepada anda bahwa Hazrat Mirza Ghulam 

Ahmad memang Pribadi yang satu-satunya....  tetapi diskusi ini akan 

bisa berjalan kalau anda memiliki pikiran yang terbuka dan siap 
untuk mendengarkan fakta yang tak terbantahkan dan untuk berpikir 

mendalam mengenai apa yang akan saya sampaikan kepada anda.  

Saya tunggu jawaban anda.  

 
 

 
 

Re:  Keyakinan (Respons Kristen saya) 
 

    From:  Aaron Goerner 
    To:   

 

Salam, 
 

Komunitas Ahmadiyah di seluruh dunia percaya bahwa Yesus (Isa) sudah mati, 

sementara sebagian besar orang-orang Muslim lainnya tidak percaya kalau Yesus sudah 

mati.  Perbedaan dalam pandangan itu menjadi bukti bahwa An-Nisa 4:157 adalah 

salah, 

 

004.157  

YUSUF ALI: Mereka mengatakan (dengan bermegah), “Kami membunuh 

Al Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah”;—tetapi mereka tidak 

membunuhnya, dan tidak menyalibnya, tetapi demikianlah kelihatan bagi 

mereka, dan mereka yang berselisih itu penuh dengan keraguan, dan tidak 

memiliki pengetahuan (yang pasti), tetapi hanya persangkaan yang diikuti, 

karena mereka tidak pasti bahwa mereka membunuhnya:--  

PICKTHAL: dan karena ucapan mereka : "Sesungguhnya kami telah 

membunuh Al Masih, 'Isa putra Maryam, Rasul Allah – mereka tidak 

membunuhnya dan tidak menyalibnya, tetapi nampak demikian bagi 

mereka; dan lihatlah!  Mereka yang berselisih paham tentang 

(pembunuhan) 'Isa, benar-benar dalam keragu-raguan; mereka tidak 

mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti 

persangkaan belaka; mereka tidak yakin bahwa mereka membunuhnya.  



An-Nisa 4:157 

 

SHAKIR: Dan perkataan mereka: Pastilah kami sudah membunuh Al 

Masih, Isa putera Maryam, Rasul Allah; dan mereka tidak membunuhnya 

serta tidak menyalibnya, tetapi nampak kepada mereka demikian (serupa 

dengan Isa) dan pastilah mereka yang berselisih hanya ada di dalam 

keraguan mengenainya; mereka tidak memiliki pengetahuan atasnya, 

tetapi hanya mengikuti persangkaan saja, dan mereka tidak yakin kalau 

sudah membunuhnya.  

 

Kaum Ahmadiyah dan orang-orang Muslim lainnya tidak memiliki kesepakatan tentang 

apa yang terjadi pada saat penyaliban.  Kaum Ahmadiyah mengatakan bahwa Yesus 

dikuburkan.  Orang-orang Muslim lain di dunia mengatakan bahwa Yesus tidak dikuburkan 

tetapi diangkat ke surga.  Perbedaan pandangan ini menjadi bukti bahwa An-Nisa 4:157 itu 

salah. 

  

Hormat saya,  

Aaron 
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KEKRISTENAN, SEBUAH 

PERJALANAN DARI FAKTA MENUJU 

FIKSI? 
 

YESUS MEMBERIKAN PERINGATAN AKAN NABI-NABI PALSU  

Matius 24:4-5 

Jawab Yesus kepada mereka: "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan 

kamu!Sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama-Ku dan berkata: Akulah 

Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang  

 

LATAR BELAKANG 
 

ekristenan : Sebuah Perjalanan dari Fakta 

Menuju Fiksi dituliskan oleh seorang Muslim 

Ahmadiyah bernama Mirza Tahir Ahmad, cucu dan 

pengganti keempat dari Mirza Ghulam Ahmad. Buku ini 

dituliskan sebagai sebuah apologet terhadap Kekristenan 

dengan argumentasi melawan keberadaan Yesus sebagai Anak, 

Pendamaian, Tritunggal, dan kematian Yesus di kayu salib. 

 

 

 

 

            
            Subject: Pengajaran Mirza Tahir Ahmad 

   To:  Aaron Goerner 

 
               

         *Email dari seorang pengikut Mirza Ghulam Ahmad: 
 

K 

Mirza Tahir Ahmad (1928-2003) 

EMAIL dari orang-orang Muslim: 

http://www.alislam.org/library/books/christianity_facts_to_fiction/index.html
http://www.alislam.org/library/books/christianity_facts_to_fiction/index.html


Kekristenan, Sebuah Perjalanan dari Fakta Menuju Fiksi 
 

 

               Reply 

 Saya ingin bertanya apakah anda sudah membaca buku ..... Hazrat 

Mirza Tahir Ahmad(aba), "Kekristenan, sebuah perjalanan dari Fakta 

Menuju Fiksi." 
  

Kedua buku itu bisa ditemukan di bagian kepustakaan dari situs 

www.alislam.org . Keduanya bisa dibaca dengan cepat dan mudah 

dipahami serta diselesaikan dalam satu atau dua hari.  Dengan 

rendah hati saya meminta anda membaca kedua buku itu karena 

keduanya akan memberikan kepada anda penjelasan yang lengkap 
tentang missi yang sebenarnya dan keindahan dari Yesus (a.s) kita 

yang terkasih dan juga Fakta bahwa ia tidak mati di kayu salib.  Di 

dalamnya juga akan ditunjukkan perubahan-perubahan yang dibawa 

masuk ke dalam Kekristenan sejalan dengan waktu, khususnya 
melalui cara filsafat Paulus.  
 

 

 
 

Re:  Pengajaran Mirza Tahir Ahmad (Respons Kristen Saya) 
 

    From:  Aaron Goerner 
    To:   

 
Salam, 

 

Membaca buku Mirza Tahir Ahmad Kekristenan, sebuah Perjalanan dari Fakta 

Menuju Fiksi orang akan menyimpulkan bahwa pengganti Mirza Ghulam Ahmad ini 

menuliskan sebuah fiksi.  Mirza Tahir Ahmad mengatakan, 

 

Sekali lagi menurut Alkitab, ketika lambungnya ditusuk maka air dan 

darah mengalir keluar.  

Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa Ia telah 

mati, mereka tidak mematahkan kaki-Nya, tetapi seorang dari antara 

prajurit itu menikam lambung-Nya dengan tombak, dan segera mengalir 

keluar darah dan air. (Yohanes 19:33,34)  

 

Kalau dia memang sudah mati dan jantungnya berhenti berdetak, aliran 

darah secara aktif yang membuat darah keluar atau mengalir demikian 

merupakan sesuatu yang mustahil.  Paling yang bisa terjadi adalah 

gumpalan darah dan plasma yang hanya sekedar merembes secara pasif 

keluar. 

http://www.alislam.org/library/books/christianity_facts_to_fiction/cha

pter_4.html 
 

 

http://www.alislam.org/
http://www.alislam.org/library/books/christianity_facts_to_fiction/index.html
http://www.alislam.org/library/books/christianity_facts_to_fiction/index.html
http://www.alislam.org/library/books/christianity_facts_to_fiction/chapter_4.html
http://www.alislam.org/library/books/christianity_facts_to_fiction/chapter_4.html
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Pernyataan itu tidak benar.  Secara medis hal itu bukan sesuatu yang “mustahil.”  Saya 

lampirkan sebuah penjelasan tentang mengalirnya air dan darah dari Journal of the 

American Medical Association, salah satu jurnal medis yang paling dihormati di seluruh 

dunia, 

 

Injil Yohanes menjelaskan tentang ditusuknya sisi Yesus dan menekankan 

adanya aliran darah dan air.  Beberapa penulis menafsirkan bahwa aliran 

air itu adalah air pembengkakan atau air seni, yang berasal dari bocornya 

kandung kemih abdominal tengah.  Namun, kata Yunani yang dipakai oleh 

Yohanes (pleura) dengan jelas secara harafiah dan sering menunjuk 

menunjuk kepada rusuk.   

Karena itu, kemungkinan besar luka tusukan itu terjadi di rongga dada dan 

jauh dari abdominal tengah.   

Meski sisi yang luka itu tidak dengan jelas ditunjukkan oleh Yohanes, 

secara transisi diyakini bahwa luka itu terjadi di sisi kanan.  Mendukung 

tradisi ini adalah kenyataan bahwa aliran darah dalam jumlah yang besar 

lebih mungkin terjadi karena bocornya atrium atau rongga jantung sebelah 

kanan yang menggelembung dan berdinding tipis dibandingkan dengan 

rongga jantung sebelah kiri yang berdinding tebal.  Meskipun sisi yang 

terluka tusukan itu tidak pernah diketahui dengan pasti, sisi kanan lebih 

mungkin dibandingkan dengan sisi kiri. 

 

 
  

Beberapa dari sikap skeptis yang muncul dalam menerima penjelasan 

Yohanes ini muncul dari kesulitan untuk menjelaskan, dengan akurasi 

medis, tentang aliran dari darah dan air itu.  Bagian dari kesulitan ini 

didasari oleh asumsi bahwa darah yang keluar dulu dan baru setelah itu 

air.  Akan tetapi, dalam bahasa Yunani kuno, urutan kata biasanya 



Kekristenan, Sebuah Perjalanan dari Fakta Menuju Fiksi 
 

 

menunjukkan tingkat kepentingan dan tidak selalu menunjuk kepada 

urutan waktu.  Karena itu, sangat mungkin bahwa Yohanes menekankan 

pentingnya darah dan bukannya menunjukkan bahwa darah keluar 

mendahului air. 

  

Karena itu, air kemungkinan menunjukkan adanya cairan serous pleural 

dan pericardial, yang akan mendahului aliran darah dan dalam jumlah 

yang lebih sedikit daripada darah.  Mungkin dalam setting terjadinya 

hypovolemia dan gagal jantung yang akut, effusi pleural dan pericardial 

mungkin akan tetjadi dan akan menambahkan jumlah air di dalamnya.  

Sebaliknya, darah itu sendiri, mungkin berasal dari atrium kanan atau 

rongga jantung kanan atau mungkin dari hemopericardium. 

  
Kutipan: 

William D. Edwards, MD; Wesley J. Gabel, M.Div.; Floyd E. Hosmer, 

MS, AMI; “On the Physical Death of Yesus Christ;”; Journal of 

the American Medical Association 21 March 1986; Volume 255, 1463. 
 

Jurnal medis yang banyak di-review ini juga menyimpulkan: 

 

Jelas sekali, bobot dari bukti sejarah dan medis yang ada mengindikasikan 

bahwa Yesus mati sebelum terjadinya luka di sisinya itu dan mendukung 

pandangan tradisional yang mengatakan bahwa tusukan tombak, yang 

menusuk di bagian rusuk sebelah kanannya, mungkin menembus bukan 

hanya paru-paru sebelah kanan tetapi juga pericardium dan jantungnya 

dan dengan itu memastikan kematiannya.  Dengan demikian, tafsiran yang 

didasarkan kepada asumsi bahwa Yesus tidak mati di kayu salib nampak 

sekali bertentangan dengan pengetahuan medis modern. (Ibid).  

 

Bisakah anda menunjukkan bukti medis yang lebih baik untuk teori bahwa Yesus hanya 

pingsan, dari sebuah jurnal medis yang banyak di-review dan bukan hanya dari 

pandangan dokter-dokter yang saling terpisah? 

 
Hormat saya, 

Aaron 

http://dbmz6k5r32451.cloudfront.net/wp-content/uploads/On-the-Physical-Death-of-Jesus-Christ-Jama-1986.pdf
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MIRZA GHULAM AHMAD DAN 

YUNUS 
 

PENGAJARAN ALKITABIAH TENTANG TANDA-TANDA YUNUS 

Matius 12:6  

“Aku berkata kepadamu: Di sini ada yang melebihi Bait Allah.” 

Matius 12:38-42  

Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus: "Guru, kami 

ingin melihat suatu tanda dari pada-Mu." 

Tetapi jawab-Nya kepada mereka: "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu 

tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda nabi Yunus. 

Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan tiga hari tiga malam, demikian juga Anak 

Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi tiga hari tiga malam. 

Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan 

menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan 

Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih dari pada Yunus! Pada waktu penghakiman, 

ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini dan ia akan menghukumnya juga. 

Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya 

yang ada di sini lebih dari pada Salomo!.
87
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“Yesus yang menggambarkan diri-Nya sebagai bait Allah di sini ditekankan di dalam 

Matius 12:6, dimana Dia mengatakan mengenai diri-Nya, “Di sini ada yang melebihi 

Bait Allah.” Yesus lebih besar dibandingkan Yunus sebagai seorang nabi dan karya 

pembebasan-Nya akan jauh lebih besar lagi karena Ia akan sungguh-sungguh mati 

selama tiga hari dan kemudian bangkit kembali (Matius 12:39-41).  Yesus “lebih 

dari pada Salomo” karena Ia adalah Raja yang lebih besar dan memiliki hikmat yang 

lebih besar (Matius 12:42).  Demikian juga, Yesus lebih besar dari pada Bait Allah 

yang ada saat itu karena “Kehadiran Allah lebih dinyatakan di dalam diri-Nya 

dibanding dengan di Bait Suci.  Di dalam Dia, dan bukan di Bait Suci, ada kemuliaan 

“Shekinah” yang jauh melebihi apa yang ada di Bait Suci sebelumnya (mungkin 

menggemakan nubuatan di dalam Hagai 2:10, “Adapun Rumah ini, kemegahannya 

yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula”).  Karena itu, Yesus 

bukan hanya menggambarkan diri-Nya sebagai Bait Suci karena Ia mengambil 

peranan dalam sistem korban, tetapi karena Ia, dan bukannya Bait Suci, yang 

sekarang menjadi tempat yang unik di dunia ini dimana pernyataan kehadiran Allah 

berada.  Allah menyatakan kemuliaan kehadiran-Nya di dalam Yesus dengan cara 

yang jauh lebih besar dibandingkan dengan yang pernah dinyatakan di dalam 

struktur bangunan fisik Bait Suci.” (G.K. Beale, The Temple and the Church’s 

Mission [Downers Grove, IL: Inter-Varsity Press, 2004], 178). 
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               Reply 

              

               
Subject: Mirza Ghulam Ahmad dan Yunus  

     To:  Aaron Goerner 

  

         

** Email dari pengikut Mirza Ghulam Ahmad: 
 

 Saya ingin bertanya apakah anda sudah membaca buku dari Hazrat 

Mirza Ghulam Ahmad(as), " Yesus di India " dan buku Hazrat Mirza 

Tahir Ahmad(aba), "Kekristenan, sebuah Perjalanan dari Fakta 

Menuju Fiksi." 
  

Kedua buku itu bisa ditemukan di bagian kepustakaan dari situs 

www.alislam.org . Keduanya bisa dibaca dengan cepat dan mudah 

dipahami serta diselesaikan dalam satu atau dua hari.  Dengan 

rendah hati saya meminta anda membaca kedua buku itu karena 

keduanya akan memberikan kepada anda penjelasan yang lengkap 
tentang missi yang sebenarnya dan keindahan dari Yesus (a.s) kita 

yang terkasih dan juga Fakta bahwa ia tidak mati di kayu salib.  Di 

dalamnya juga akan ditunjukkan perubahan-perubahan yang dibawa 

masuk ke dalam Kekristenan sejalan dengan waktu, khususnya 
melalui cara filsafat Paulus.  

 
 

 
 
Re:  Mirza Ghulam Ahmad dan Yunus  (Respons Kristen Saya) 
 

    From:  Aaron Goerner 
    To:   

 
Salam, 

 

Mirza Ghulam Ahmad menuliskan, 

 

                                                                                                                                                       

 
 
 
 

EMAIL dari orang-orang Muslim: 

http://www.alislam.org/


Mirza Ghulam Ahmad Dan Yunus 

 

 

Matius (pasal 12, ayat 40) mengatakan bahwa sebagaimana Yunus berada 

tiga hari dan tiga malam di dalam perut ikan, demikianlah Anak Manusia 

akan berada tiga hari dan tiga malam di perut bumi.  Tetapi jelas sekali 

bahwa Yunus tidak mati di dalam perut ikan; yang terjadi kepadanya 

adalah bahwa ia ada dalam keadaan tidak sadar atau pingsan.  Kitab-kitab 

suci Allah memberikan kesaksian bahwa Yunus, atas rahmat Allah, tetap 

ada dalam keadaan hidup di dalam perut ikan, dan keluar dari sana dalam 

keadaan hidup; dan bangsanya menerima dia.  Kalau kemudian Yesus 

(alaihi salam) sudah mati di dalam perut ‘ikan,’ lalu apa kesamaan yang 

ada di antara seorang yang sudah mati dengan yang hidup?  Kemungkinan 

kebenarannya adalah, bahwa karena Yesus adalah  seorang nabi Allah dan 

karena ia tahu bahwa Allah, yang sangat mengasihi dia, akan 

menyelamatkan dia dari kematian yang terkutuk, maka ia membuat 

nubuatan itu dalam bentuk perumpamaan, yang dinyatakan kepadanya 

oleh Allah, di mana di dalamnya ia memberikan sedikit gambaran bahwa 

ia tidak akan mati di kayu salib, dan ia tidak akan pernah menyerahkan 

nyawanya di kayu yang terkutuk itu; tetapi sebaliknya, sebagaimana nabi 

Yunus, ia hanya melalui masa dimana ia menjadi tidak sadar.  Di dalam 

perumpamaan itu juga ada petunjuk bahwa ia akan keluar dari perut bumi 

dan kemudian akan bergabung dengan bangsanya, dan, sebagaimana 

Yunus, ia akan dihormati oleh bangsanya. 

(http://www.alislam.org/library/books/Yesus-in-india/ch1.html) 
 

 

Penerus Mirza Ghulam Ahmad, Mirza Tahir Ahmad, juga menyebut tentang Matius 12 

do dalam bukunya Kekristenan, sebuah Perjalanan dari Fakta Menuju Fiksi.  
 

Argumentasinya adalah bahwa Yunus tidak mati di perut ikan dan karena itu Yesus juga 

tidak mati di kayu salib.  Ini jelas sekali keliru dan bertentangan dengan pengajaran 

Yesus di bagian lain.  Perhatikan baik-baik bahwa Yesus mengatakan bahwa Ia LEBIH 

dari pada Yunus, 

 

Matius 12:39-41 

Tetapi jawab-Nya kepada mereka: "Angkatan yang jahat dan tidak setia 

ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan 

tanda selain tanda nabi Yunus. 

Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan tiga hari tiga malam, 

demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi tiga hari 

tiga malam. 

Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama 

angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu 

bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang 

ada di sini lebih dari pada Yunus. 

http://www.alislam.org/library/books/jesus-in-india/ch1.html
http://www.alislam.org/library/books/christianity_facts_to_fiction/chapter_4.html#pgfId-1001073


Mirza Ghulam Ahmad Dan Yunus 

 

 

Yesus LEBIH dari pada Yunus karena Ia mati dan hidup kembali.  Dengan 

mengatakan bahwa Ia LEBIH daripada Yunus, Yesus sama sekali tidak menyangkali apa 

yang dengan jelas diajarkan-Nya di bagian lain tentang kematian-Nya, 
 

Matius 16:21 

21 Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-murid-Nya 

bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan 

dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh 

dan dibangkitkan pada hari ketiga. 

 

Matius 20:17-19 

17 Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, Ia memanggil kedua belas 

murid-Nya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan: 

18 "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan 

kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan 

menjatuhi Dia hukuman mati. 

19 Dan mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak 

mengenal Allah, supaya Ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan, dan 

pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan” 

 

 

Matius 26:1-2  

1 Setelah Yesus selesai dengan segala pengajaran-Nya itu, berkatalah Ia 

kepada murid-murid-Nya: 

2 "Kamu tahu, bahwa dua hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak 

Manusia akan diserahkan untuk disalibkan.” 

 

Matius 26:6-12 

6 Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, 

7 datanglah seorang perempuan kepada-Nya membawa sebuah buli-buli 

pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke 

atas kepala Yesus, yang sedang duduk makan. 

8 Melihat itu murid-murid gusar dan berkata: "Untuk apa pemborosan ini? 

9 Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat 

diberikan kepada orang-orang miskin." 

10 Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata: "Mengapa kamu 

menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan 

yang baik pada-Ku. 

11 Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi Aku tidak akan 

selalu bersama-sama kamu. 

12 Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuh-Ku, ia membuat suatu 

persiapan untuk penguburan-Ku. 

 
 

Ada kesamaan-kesamaan di antara Yesus dan Yunus tetapi perlu diingat bahwa 

keduanya memang tidak identik.  Di satu sisi, Yunus tidak dijatuhi hukuman oleh Imam 

Besar sementara itulah yang dialami Yesus.  Yunus hampir mati karena tidak taat 



Mirza Ghulam Ahmad Dan Yunus 

 

 

kepada perintah Allah, Yesus tidak pernah melanggar perintah Allah.  Yunus tidak mau 

pergi ke Niniwe karena takut bahwa penduduk Niniwe kemudian akan menjadi percaya; 

Yesus naik ke kayu salib untuk membuat seteru-seteru-Nya menjadi sahabat-sahabat-

Nya. 
 

Bukan metode penafsiran yang benar untuk memasukkan asumsi-asumsi anda tentang 

penyaliban ke dalam Injil Matius (Ingat the Bed of Procrustes?). Ini adalah kesalahan 

logis yang seringkali disebut juga “membangun fakta-fakta dari teori.”  Juga tidak benar 

untuk mengabaikan konteks luas dari Matius yang akan melawan asumsi anda.  Ini juga 

sebuah kesalahan logis, yang sering disebut “special pleading.”   

 

Dengan mengatakan bahwa Ia LEBIH dari Yunus, Yesus mengajarkan bahwa apa yang 

akan terjadi kepada-Nya akan lebih besar daripada apa yang pernah terjadi kepada 

Yunus.  Yesus sudah mengalahkan maut dan tidak pernah ada orang yang bisa 

melakukannya!   

 
Ada hal lain lagi yang harus kita ingat.  Baik Yesus dan Yusuf keduanya memberitakan 

berita pertobatan.  Niniwe diberi berita, “Dalam 40 hari lagi Niniwe akan dibinasakan.”  

Yesus juga memberitakan berita pertobatan kepada orang-orang Yahudi.  Niniwe 

bertobat karena pemberitaan Yunus dan tidak dibinasakan.  Yerusalem tidak mau 

bertobat sesuai dengan berita dari Yesus dan kemudian dibinasakan pada tahun 70 M 

(hampir 40 tahun setelah Yesus disalibkan).  Karena orang-orang Yahudi tidak mau 

bertobat, penghukuman Yunus jatuh ke atas orang-orang Yahudi.  

 

Sebagai kesimpulan, Yesus mengajarkan bahwa apa yang akan terjadi kepada-Nya jauh 

melebihi apa yang pernah terjadi kepada Yunus.   Yesus akan disalibkan oleh orang-

orang Yahudi yang tidak percaya, Ia akan bangkit dari kematian dan sebagai bukti akan 

keberadaan-Nya sebagai raja Ia akan menghukum Yerusalem atas ketidakpercayaan 

mereka.  Penghukuman dari Yesus atas Yerusalem terjadi sekitar 40 setelah Ia 

disalibkan, tepat sebagaimana yang dikatakan-Nya. 

 

Tanda-tanda yang besar dan kekal yang diberikan Yesus kepada bangsa Yahudi pada 

masa-Nya juga masih menjadi tanda-tanda bagi kita saat ini. Yesus sudah menaklukkan 

maut dan tidak ada orang lain yang bisa melakukannya!  Kubur-Nya sudah kosong.  

Karena Yesus sudah bangkit dari kematian, kita bisa mendapatkan jaminan keselamatan.  

Yesus mengatakan,  

 

Yohanes 5:24  

“Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa mendengar 

perkataan-Ku dan percaya kepada Dia yang mengutus Aku, ia mempunyai 

hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari 

dalam maut ke dalam hidup.” 

 

Hormat Saya, 

Aaron 



Apakah Al-Qur’an Adalah Firman Allah? 

 

 
177 

 

               Inbox 

PEMAKAIAN REMPAH-REMPAH 

DALAM PENGUBURAN YESUS 
 

M IRZA TAHIR AHMAD T IDAK MEMAHAMI TENTANG PEMAKAIAN REMPAH-

REMPAH DALAM PENGUBURAN ORANG MATI  

2 Tawarikh 16:12-14 

Pada tahun ketiga puluh sembilan pemerintahannya Asa menderita sakit pada kakinya yang 

kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu ia tidak mencari 

pertolongan TUHAN, tetapi pertolongan tabib-tabib. 

16:13 Kemudian Asa mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya. Ia mati pada 

tahun keempat puluh satu pemerintahannya, 

16:14 dan dikuburkan di kuburan yang telah digali baginya di kota Daud. Mereka 

membaringkannya di atas petiduran yang penuh dengan rempah-rempah dan segala macam 

rempah-rempah campuran yang dicampur menurut cara pencampur rempah-rempah, lalu 

menyalakan api yang sangat besar untuk menghormatinya. 

 

 
Subject: Penguburan Yesus  
   To:  Aaron Goerner 

 

      * Email dari pengikut Mirza Ghulam Ahmad: 
 

 Pertanyaan untuk memulainya adalah; mengapa Yesus harus 

dibalut rempah-rempah?  Pemberian rempah-rempah itu 
menunjukkan bahwa orang-orang yang melakukannya merasa pasti 

bahwa Yesus tidak mati di kayu salib.  
 

 Berkaitan dengan artikel anda "Apakah Yesus mati di kayu salib 

atau Dia hanya pingsan?  Siapa yang harus kita percaya: 

Yesus atau Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani?" Saya 

mengirimkan beberapa alamat dari situs 

http://www.alislam.org/. Saya merasa hal itu akan menolong anda 

EMAIL dari orang-orang Muslim: 

http://www.alislam.org/


Pemakaian Rempah-Rempah dalam Penguburan Yesus  

 

 

 

               Reply 

menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam artikel anda. Terima 

kasih. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

             Re:  Penguburan Yesus (Respons Kristen Saya) 
 

     From:  Aaron Goerner 
     To:   

 

 

Salam, 

 

Klaim fiksional lain dari Mirza Tahir Ahmad bisa dilihat berikut ini,  

 

Bukti yang lainnya adalah demikian.  Menurut catatan Alkitab, setelah tubuhnya 

diserahkan kepada Yusuf dari Arimatea, tubuh itu langsung dibawa ke sebuah 

tempat pemakaman rahasia, sebuah gua lubang kuburan yang cukup bukan hanya 

untuk Yesus tetapi juga untuk dua orang penolong untuk duduk dan merawatnya.  

 

Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat 

kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam 

kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian 

putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah 

kaki di tempat mayat Yesus terbaring. (Yohanes 20:10–12) 

 

Bukan hanya itu saja, kita juga diberitahu di dalam Perjanjian Baru bahwa 

pemberian rempah-rempah, yang sudah dipersiapkan sebelumnya juga diberikan 

kepada luka-luka Yesus.6 Pemberian rempah-rempah ini, yang dipersiapkan oleh 

para murid Yesus, mengandung bahan-bahan yang berkhasiat untuk 

menyembuhkan luka-luka dan mengurangi rasa sakit, dll.  Mengapa harus 

bersusah-payah untuk melakukan usaha yang merepotkan untuk mengumpulkan 

dua belas bahan-bahan langka untuk mempersiapkan pemberian rempah-rempah 

itu?  Usaha pengobatan seperti ini sudah dicatat dalam banyak buku klasik seperti 

buku teks medis Al-Qanun tulisan Bu Ali Sina (lihat lampiran untuk melihat 

kitab-kitab yang berkaitan).  Jadi, apa gunanya memberikan rempah-rempah itu 

untuk tubuh yang sudah mati?  Hal itu hanya masuk akal kalau para murid 

memiliki alasan yang kuat untuk percaya bahwa Yesus akan diselamatkan dalam 

keadaan hidup dari penyaliban dan tidak akan mati. (Kekristenan, sebuah 

Perjalanan dari Fakta Menuju Fiksi) 

http://www.alislam.org/library/books/christianity_facts_to_fiction/chapter_4.html
http://www.alislam.org/library/books/christianity_facts_to_fiction/chapter_4.html


Pemakaian Rempah-Rempah dalam Penguburan Yesus  

 

 

 

 

Penggunaan rempah-rempah sebenarnya justru menjadi bukti bahwa Yesus memang 

mati karena rempah-rempah memang dipakai untuk menguburkan orang-orang besar, 

 

“Lima ratus hamba pembawa rempah-rempah mengambil bagian dalam 

proses penguburan Herodes Agung (Josephus, Ant. xvii. 199). Pada 

dekade kelima dari abad pertama, Onkelos membakar hampir delapan-

puluh pound rempah-rempah pada pemakaman Gamaliel sang penatua 

(Strack and P. Billerbeck 2. 584; bdk. also 2 Ch. 16:14).” (Carson, D. A. . 

The Gospel according to John p.629). 

 

Ketika Raja Asa dimakamkan di Perjanjian Lama, kita melihat bahwa ia juga 

dimakamkan dengan berbagai jenis rempah-rempah (2 Tawarikh 16:14). 

 

Untuk menolak penyaliban Yesus, seseorang harus menutup matanya terhadap akal 

sehat, sejarah, ilmu pengetahuan dan wahyu Allah.  
 

Kesimpulannya adalah bahwa Yesus mati di kayu salib dan bukannya di India.  Ini 

sudah ditunjukkan oleh bukti dari Alkitab, sejarah, dan bukti medis.  Karena itu Al-

Quran terbukti tidak benar dan Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi/Mesias palsu.  Yesus 

sudah memberikan peringatan tentang orang-orang seperti Mirza Ghulam Ahmad,  

 

4 Jawab Yesus kepada mereka: "Waspadalah supaya jangan ada orang 

yang menyesatkan kamu! 

5 Sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama-Ku dan 

berkata: Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang 

(Matius 24:4-5) 

  

23 Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu: Lihat, Mesias ada di 

sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya.  

24 Sebab Mesias-mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan 

mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, 

sehingga sekiranya mungkin, mereka menyesatkan orang-orang pilihan 

juga. 

25 Camkanlah, Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu.  

26 Jadi, apabila orang berkata kepadamu: Lihat, Ia ada di padang gurun, 

janganlah kamu pergi ke situ; atau: Lihat, Ia ada di dalam bilik, janganlah 

kamu percaya. (Matius 24:23-26) 

 

Saya berharap dan berdoa bahwa hal ini akan menolong.  Dengan didasari doa, 

pertimbangkan hal-hal itu dan saya juga mendorong anda untuk membaca Injil Matius.  

Saya juga mengundang anda untuk memeluk Kekristenan sebagai kebenaran dan satu-

satunya jalan kepada keselamatan.  Yesus mengatakan, “Karena itu tadi Aku berkata 

kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu; sebab jikalau kamu tidak percaya, 

bahwa Akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu” (Yohanes 8:24). Percayalah kepada 



Pemakaian Rempah-Rempah dalam Penguburan Yesus  

 

 

 

Yesus dan terimalah baptisan untuk pengampunan dosa anda dan anda akan 

mendapatkan kepastian bahwa anda akan mewarisi kehidupan kekal.  Kepastian ini 

bersumber dari apa yang sudah dilakukan Allah di dalam dunia ini berkaitan dengan 

kematian Yesus di kayu salib, penguburan-Nya, kebangkitan-Nya dan kenaikan-Nya ke 

surga. 

 

Hormat saya, 

Aaron 
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YESUS TIDAK PERNAH MENGAKUI 

KEILAHIAN-NYA? 
 

LATAR BELAKANG 
 

itab Suci mengajarkan bahwa Yesus adalah Allah sejati dan manusia sejati.  Kebenaran 

ini dengan sangat indah disimpulkan oleh Westminster Shorter Catechism: “Satu-

satunya Penebus dari pilihan Allah adalah Tuhan Yesus Kristus, yang, dalam keadaan 

kekal sebagai Anak Allah, menjadi manusia (Yohanes 1:14, Gal. 4:4), dan Ia ada, dan akan 

senantiasa ada dalam keadaan, sebagai Allah dan manusia dalam dua hakekat yang berbeda, dan 

satu Pribadi, sampai selamanya.” 

 

Orang-orang Muslim menerima kemanusiaan Yesus tetapi menyangkali keilahian-Nya.  Berikut 

ini adalah kesimpulan singkat tentang apa yang dikatakan Alkitab mengenai keilahian Yesus. 

 

Yesus Mengakui Keilahian-Nya: 
 

Yesus menegaskan kemuliaan dan kuasa Ilahi-Nya di hadapan Imam Besar dan tua-tua bangsa 

Israel yang kemudian membuat Dia dijatuhi hukuman mati atas penghujatan.  Yesus menegaskan 

di bawah sumpah, 

 

Matius 26:64  

“…Aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia 

duduk di sebelah kanan Yang Mahakuasa dan datang di atas awan-awan di 

langit..” 

 

Yesus mengidentifikasikan diri-Nya dengan Yahweh, 

 

Keluaran 3:14  

Firman Allah kepada Musa: "AKU ADALAH AKU." Lagi firman-Nya: 

"Beginilah kaukatakan kepada orang Israel itu: AKULAH AKU telah mengutus 

aku kepadamu.’” 

 

Yohanes 8:58  

“Kata Yesus kepada mereka: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum 

Abraham jadi, Aku telah ada.”  

 

Yohanes 10:30  

“Aku dan Bapa adalah satu.” 

 

Kesempurnaan Ilahi dimiliki Oleh Yesus, 
 

 Yesus mahakuasa (Filipi 3:21) 

 Yesus mahatahu (Wahyu 2:23) 

 Yesus hadir di segala tempat (Matius 28:20) 

K 

http://id.wikipedia.org/wiki/Katekismus_Kecil_Westminster


Yesus Tidak Pernah Mengakui Keilahian-Nya? 

 

 

 

 

 Karya Ilahi dilakukan Oleh Yesus,  
 

 Yesus adalah Pencipta (Yohanes.1:3) 

 Yesus menopang segala ciptaan (Ibrani 1:3) 

 Yesus membangkitkan orang mati (Yohanes 6:40,44, 54) 

 Yesus mengampuni dosa-dosa (Markus 2:1-10) 

 Yesus menyelamatkan orang-orang berdosa (Matius 1:21) 

 Yesus akan menghakimi dunia (2 Korintus 5:10) 

 

Yesus Menerima Penyembahan: 
 

Yohanes 20:26-28 

Delapan hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu 

dan Tomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, 

Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata: "Damai 

sejahtera bagi kamu!" 

Kemudian Ia berkata kepada Tomas: "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah 

tangan-Ku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambung-Ku dan 

jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." 

Tomas menjawab Dia: "Ya Tuhanku dan Allahku!!” 

 

Wahyu 5:11-14  

Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling takhta, 

makhluk-makhluk dan tua-tua itu; jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-

ribu laksa, 

katanya dengan suara nyaring: "Anak Domba yang disembelih itu layak untuk 

menerima kuasa, dan kekayaan, dan hikmat, dan kekuatan, dan hormat, dan 

kemuliaan, dan puji-pujian!" 

Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang 

di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya, berkata: 

"Bagi Dia yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba, adalah puji-pujian 

dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya!" 

Dan keempat makhluk itu berkata: "Amin". Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan 

menyembah. 

.
88

 

 

Percakapan dengan Seorang Muslim Ahmadiyah 

 
Berikut ini adalah interaksi saya dengan seorang Muslim Ahmadiyah di dalam sebuah blog 

Internet.  Perbincangan itu lebih panjang dibandingkan korespondensi-korespondensi yang lain 

yang saya cantumkan di dalam buku ini.  Ini menjadi sebuah ilustrasi yang baik tentang 

                                                
88

Untuk belajar lebih lanjut mengenai keilahian Yesus, lihat, “Deity of Yesus”; 

http://www.theopedia.com/Deity_of_Yesus. 
 

http://www.theopedia.com/index.php?title=Deity_of_Jesus&oldid=51039
http://www.theopedia.com/Deity_of_Jesus
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bagaimana perbincangan seringkali bisa terjadi di dalam kehidupan nyata, dan bagaimana cara 

saya kadangkala mengakhiri sebuah diskusi tertentu.  Dialog hanya bisa berjalan sejauh itu.  

Selanjutnya kita perlu menyerahkan kepada doa dan Roh Kudus. 

               Subject: (Jawaban Kawan Ahmadiyah saya) 
 

                    To: Aaron 

  
 

 Hi Saudara 

Yesus tidak pernah mengaku sebagai allah dalam arti harafiah.  Ini 

hanyalah khayalan yang sangat diinginkan oleh orang-orang Katolik 

dan Protestan sehingga mereka menjadikah dia sebagai allah  tanpa 

alasan, hanya demi mendapat keselamatan mereka sendiri secara 
mudah.  Kalau Yesus kadangkala memakai istilah Allah atau Anak 

Allah untuk diri-Nya sendiri maka Ia melakukannya dengan makna 

yang sama seperti yang dimaksud oleh orang-orang saleh Yahudi 

lainnya, yaitu para Nabi dan Para Rasul. 
 

Berikut ini adalah buktinya: 

Yohanes 10:34-36 

 
31 Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari 

Yesus. 32 Kata Yesus kepada mereka: "Banyak pekerjaan baik yang 

berasal dari Bapa-Ku yang Kuperlihatkan kepadamu; pekerjaan 

manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari 
Aku?" 33 Jawab orang-orang Yahudi itu: "Bukan karena suatu 

pekerjaan baik maka kami mau melempari Engkau, melainkan karena 

Engkau menghujat Allah dan karena Engkau, sekalipun hanya seorang 

manusia saja, menyamakan diri-Mu dengan Allah." 34 Kata Yesus 

kepada mereka: "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat 
kamu: Aku telah berfirman: Kamu adalah allah? 35 Jikalau 

mereka, kepada siapa firman itu disampaikan, disebut allah -- 

sedang Kitab Suci tidak dapat dibatalkan --,36 masihkah kamu 

berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah 
diutus-Nya ke dalam dunia: Engkau menghujat Allah! Karena 

Aku telah berkata: Aku Anak Allah.”  

 

http://www.drbo.org/chapter/50010.htm  

 

EMAIL dari orang-orang Muslim: 

http://www.drbo.org/chapter/50010.htm
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               Reply 

Ini dengan jelas menunjukan bahwa yang disampaikannya hanyalah 

sebuah perumpamaan atau bahasa metafora saja.  Ia menambahkan 

bahwa mereka secara keliru menuduh dia sementara orang-orang 

Yahudi itu yang kepada mereka Firman Allah diturunkan, Alkitab 
Perjanjian Lama menyebut mereka allah; ia juga sama dengan 

mereka.  

 

Orang-orang Katolik dan Protestan harus keluar dari jebakan kelicikan 

Paulus dan Gereja serta menerima Yesus sebagai sebagai salah satu 
manusia sempurna yang disebut sebagai nabi dan rasul dari Sang 

Pencipta—Allah YHWH.  

 

Saya mengasihi Yesus dan Maria sebagaimana yang disebutkan di 
dalam Al-Quran.  

 

Terima kasih 
 

 

:  
Re:  (Respons Kristen Saya) 
 

     From:  Aaron Goerner 
     To: 

 

 

Saudara, 

 

Kalau Yesus tidak pernah mengakui keilahian-Nya, lalu apakah tuduhan yang membuat 

orang-orang Yahudi menganggap Dia bersalah dan layak untuk dibunuh dengan cara 

disalibkan? 

 

Aaron 

 

 

 

 

 
 

              Subject: (Respons Kawan Ahmadiyah Saya) 
 

                    To: Aaron 
 

 

 Hi Saudara 

Orang-orang Yahudi mau membunuh Yesus karena pengakuannya 
sebagai seorang nabi; dan Yesus mereka anggap sebagai nabi palsu 

dan untuk itulah mereka menyalibkan Yesus untuk menambahkan 

bukti bahwa Yesus memang seorang yang terkutuk juga. 



Yesus Tidak Pernah Mengakui Keilahian-Nya? 

 

 

 

Di dalam Perjanjian Lama,  

“Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang 

pemimpi, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau 

mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya 
kepadamu itu terjadi, dan ia membujuk: Mari kita mengikuti allah 

lain, yang tidak kaukenal, dan mari kita berbakti kepadanya, maka 

janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu; 

sebab TUHAN, Allahmu, mencoba kamu untuk mengetahui, apakah 

kamu sungguh-sungguh mengasihi TUHAN, Allahmu, dengan 
segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. TUHAN, Allahmu, 

harus kamu ikuti, kamu harus takut akan Dia, kamu harus 

berpegang pada perintah-Nya, suara-Nya harus kamu dengarkan, 

kepada-Nya harus kamu berbakti dan berpaut. Nabi atau pemimpi 
itu haruslah dihukum mati, karena ia telah mengajak murtad 

terhadap TUHAN, Allahmu, yang telah membawa kamu keluar dari 

tanah Mesir dan yang menebus engkau dari rumah perbudakan -- 

dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan yang 
diperintahkan TUHAN, Allahmu, kepadamu untuk dijalani. 

Demikianlah harus kauhapuskan yang jahat itu dari tengah-

tengahmu.” (Ulangan 13:1-5). 

Hukuman untuk nabi palsu, menurut konteks Alkitab, adalah 
hukuman mati (menurut Ulangan 13:1-5). 

“Tetapi seorang nabi, yang terlalu berani untuk mengucapkan demi 

nama-Ku perkataan yang tidak Kuperintahkan untuk dikatakan 

olehnya, atau yang berkata demi nama allah lain, nabi itu harus 

mati.” 
Ulangan 21: 

22 Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman 

mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kaugantung dia pada sebuah 

tiang, 23 maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman 
pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari 

itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah; 

janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan TUHAN, 

Allahmu, kepadamu menjadi milik pusakamu. 
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Yunus adalah seorang nabi Allah YHWH; kalau Yesus berjanji kepada 

orang-orang Yahudi akan menunjukkan kepada mereka tanda-tanda 

Yunus dan itu yang dianggap sebagai tanda terbesarnya,; maka 

Yesus berarti hanyalah seorang Nabi dan bukannya allah.  Ini juga 
menunjukkan bahwa dirinya hanyalah seorang Nabi Allah YHWH; 

dan itulah sebabnya Allah YHWH menyelamatkan Yesus sehingga ia 

tetap hidup dan kemudian pergi ke India.   

Saya mengasihi Yesus dan Maria yang dituliskan di dalam Al-Quran. 
 

Terima kasih 

http://www.drbo.org/chapter/05021.htm


Yesus Tidak Pernah Mengakui Keilahian-Nya? 

 

 

 

               Inbox 

               Reply 

 

 

 

 
 

 
 Re:  (Respons Kristen Saya) 
 

     From:  Aaron Goerner 
     To: 

 

 

Saudara, 

Anda mengutip dari Alkitab sebagai sumber jawaban anda.  Itu hebat.  Apakah anda 

tahu apa yang dikatakan Alkitab mengenai tuduhan yang diberikan oleh orang-orang 

Yahudi melawan Yesus? 

 

Aaron 

 

 

 
                 
                Subject: (Respons Kawan Ahmadiyah Saya) 
 

                    To: Aaron 

 

 

 Hi saudara Aaron 
Karena Alkitab Perjanjian Baru bukanlah Firman Allah dan bahkan 

bukan perkataan Yesus juga; penulisnya adalah orang-orang yang 

tidak dikenal yang kemudian diberi nama Matius, Markus, Yohanes 

dan Lukas, hanya untuk menambahkan bobot kepada semua yang 

disebut injil itu; saya hanya percaya kepada pernyataan-pernyataan 
di dalam Alkitab Perjanjian Baru yang tidak bertentangan dengan Al-

Quran. 

Yesus mematok tanda ajaib terbesarnya kepada Yunus; dan Yunus 

hanyalah seorang Nabi saja; karena hanya sekedar mengulangi 
tanda yang sama yang tidak membuat Yunus menjadi allah; 

bagaimana mungkin tanda yang sama akan membuat Yesus menjadi 

allah?  Orang-orang Katolik dan Protestan harus mempertimbangkan 

hal ini; kalau mereka percaya kepada satu iota akal sehat saja di 
dalam Alkitab Perjanjian Baru. 

 

Karena anda juga percaya kepada Alkitab Perjanjian Lama, silahkan 

kutip hukuman yang diterima oleh orang-orang Yahudi dari Musa 

karena kesalahan mereka berkaitan dengan keilahian? 
 

Mungkin hal itu akan menjawab pertanyaan anda juga. 



Yesus Tidak Pernah Mengakui Keilahian-Nya? 

 

 

 

               Reply 

             Inbox 

 

Saya mengasihi Yesus dan Maria yang disebutkan di dalam Al-Quran.  

Terima kasih. 

 
 

 

 
 

Re:  (Respons Kristen Saya) 
 

     From:  Aaron Goerner 
     To: 
 

           
              Salam, 

 

Kedengarannya anda termasuk plin-plan di sini.  Anda tidak mau mengutip Injil Matius 

tentang tuduhan mengapa Yesus dihukum: penghujatan (sebuah contoh tentang bukti 

pengakuan Yesus akan kekuasaan Ilahi-Nya).  Tetapi anda mau mengutip Injil Matius 

mengenai Yunus.  Saya rasa para filsuf akan menyebut anda melakukan kesalahan yang 

disebut “membangun fakta-fakta dari teori” dan/atau “special pleading.”  Anda menulis 

ulang Perjanjian Baru untuk memaksakannya cocok dengan pandangan anda.  

 

Maukah anda menjelaskan mengapa anda tidak percaya bahwa Yesus dihukum karena 

penghujatan sebagaimana yang dituliskan di dalam Matius 26:65 dan mengapa anda 

percaya kepada Matius 12:39-41?  Dari Injil Matius, bisakah anda menjelaskan teks 

yang mana dari Perjanjian Lama yang dipakai oleh Yesus dalam respon-Nya kepada 

Imam Besar (Matius 26:64)?  

 

Kematian, kebangkitan Yesus dan kubur-Nya yang kosong adalah kabar baik untuk 

semua orang yang percaya.  Yesus mengatakan, “Aku berkata kepadamu: 

Sesungguhnya barangsiapa mendengar perkataan-Ku dan percaya kepada Dia yang 

mengutus Aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia 

sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup” (Yohanes 5:24).  

 

Salam, 

Aaron 

 

 

 

 

             Subject: (Jawaban Kawan Ahmadiyah saya) 

 To: Aaron 

 
 

 Hi Saudara Aaron 
Saya rasa saya sudah cukup panjang lebar menjelaskan posisi saya 

mengenai injil-injil itu di dalam posting saya terdahulu, 



Yesus Tidak Pernah Mengakui Keilahian-Nya? 

 

 

 

               Reply 

Kutip buka: “Karena Alkitab Perjanjian Baru bukanlah Firman Allah 

dan bahkan bukan perkataan Yesus juga; penulisnya adalah orang-

orang yang tidak dikenal yang kemudian diberi nama Matius, Markus, 

Yohanes dan Lukas, hanya untuk menambahkan bobot kepada 
semua yang disebut injil itu; saya hanya percaya kepada 

pernyataan-pernyataan di dalam Alkitab Perjanjian Baru yang tidak 

bertentangan dengan Al-Quran.” Kutip tutup. 

 

Kalau Yesus saja tidak pernah menuliskan Injil apapun di Yudea; 
bagaimana saya berani menuliskannya?  Hanya Paulus yang licik dan 

Gereja yang cerdik itu saja yang berpegang kepada tulisan yang 

tidak diketahui pengarangnya dan untuk motivasi mereka sendiri 

serta setelah mengeditnya dan memberi nama sekehendak hati 
mereka, kemudian menyajikannya sebagai Injil.  Yesus tidak ada 

hubungannya dengan tulisan yang melebih-lebihkan ini.  Ia tidak 

pernah memberikan kewenangan atau mendikte seseorang untuk 

menerbitkan hal itu setelah ia tidak ada lagi di sana dan hidup 
bahagia di India. 

Saya menanti respons anda untuk menyebutkan hukuman dari Musa 

bagi orang-orang yang mengaku diri sebagai ilahi di antara orang-

orang Yahudi.  Maukah anda meresponinya? 
Kiranya sang Pencipta—Allah YHWH memberkati anda!  dan 

membuka hati anda untuk bisa menerima kebenaran. 

Saya mengasihi Yesus dan Maria yang disebutkan di dalam Al-Quran.  

Terima kasih. 
 

 

 

 

 Re:  (Respons Kristen Saya) 
 

     From:  Aaron Goerner 
     To: 

 
 

Saudara, 

Hukuman untuk penghujatan, sesuai dengan hukum Musa, adalah kematian (Imamat 

24:16, juga lihat Yohanes 19:7).  

 

Akan sangat menolong kalau anda menjelaskan secara lebih terperinci tentang apa yang 

saya anggap sebagai kesalahan logis dan pemaksaan kecocokan yang berkaitan dengan 

Kitab Suci Kristen dan juga sejarah. 

 

Beberapa pertanyaan lain yang juga saya tunggu respons anda, 

 



Yesus Tidak Pernah Mengakui Keilahian-Nya? 

 

 

 

              Inbox 

 Mengapa anda tidak percaya bahwa Yesus dihukum atas tuduhan penghujatan 

sebagaimana yang ditulis di dalam Matius 26:65 tetapi anda percaya kepada 

Matius 12:39-41?  

 Dari Injil Matius, bisakah anda menyebutkan teks dari Perjanjian Lama yang 

mana yang dipakai Yesus sebagai tanggapan-Nya kepada Imam Besar? (Matius 

26:64)?  

 

Saya mengundang anda untuk mengasihi Yesus sejarah sebagaimana yang dituliskan di 

dalam Kitab Suci.  Yesus mengatakan, “Jawab Yesus: "Akulah kebangkitan dan hidup; 

barangsiapa percaya kepada-Ku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati, dan setiap 

orang yang hidup dan yang percaya kepada-Ku, tidak akan mati selama-lamanya. 

Percayakah engkau akan hal ini?” (Yohanes 11:25-26).  

 

Salam, 

Aaron 

 

 

 

 

 

               Subject: (Respons Kawan Ahmadiyah saya) 
 

                    To: Aaron 

 

 

 Hi saudara Aaron 

 

Anda mengatakan “hukuman untuk penghujatan, sesuai dengan 
hukum Musa, adalah kematian (Imamat 24:16)”. 

  

Mari kita memperhatikan ayat-ayat yang anda kutip ini. 

Imamat 24:10-20 
10 Pada suatu hari datanglah seorang laki-laki, ibunya seorang 

Israel sedang ayahnya seorang Mesir, di tengah-tengah 

perkemahan orang Israel; dan orang itu berkelahi dengan seorang 

Israel di perkemahan. 

11 Anak perempuan Israel itu menghujat nama TUHAN dengan 
mengutuk, lalu dibawalah ia kepada Musa. Nama ibunya ialah 

Selomit binti Dibri dari suku Dan. 12 Ia dimasukkan dalam tahanan 

untuk menantikan keputusan sesuai dengan firman TUHAN. 13 Lalu 

berfirmanlah TUHAN kepada Musa: 14 "Bawalah orang yang 
mengutuk itu ke luar perkemahan dan semua orang yang 

mendengar haruslah meletakkan tangannya ke atas kepala orang 

itu, sesudahnya haruslah seluruh jemaah itu melontari dia dengan 

batu. 15 Engkau harus mengatakan kepada orang Israel, begini: 
Setiap orang yang mengutuki Allah harus menanggung 

kesalahannya sendiri. 



Yesus Tidak Pernah Mengakui Keilahian-Nya? 

 

 

 

16 Siapa yang menghujat nama TUHAN, pastilah ia dihukum mati 

dan dilontari dengan batu oleh seluruh jemaah itu. Baik orang asing 

maupun orang Israel asli, bila ia menghujat nama TUHAN, haruslah 

dihukum mati. 17 Juga apabila seseorang membunuh seorang 
manusia, pastilah ia dihukum mati. 18 Tetapi siapa yang memukul 

mati seekor ternak, harus membayar gantinya, seekor ganti seekor. 

19 Apabila seseorang membuat orang sesamanya bercacat, maka 

seperti yang telah dilakukannya, begitulah harus dilakukan 

kepadanya: 20 patah ganti patah, mata ganti mata, gigi ganti gigi; 
seperti dibuatnya orang lain bercacat, begitulah harus dibuat 

kepadanya.” 
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Sekarang kita lihat ayat-ayat tersebut sebagaimana yang anda 
sebutkan. 

1. Bagian di atas menyebut tentang orang “yang menghujat nama 

TUHAN, dan yang mengutuki Allah,” di dalamnya tidak dengan jelas 

dikatakan bahwa orang itu mengaku diri sebagai Allah; ia 
mengutuki Allah itulah yang dituliskan di dalam bagian ini. Dan 

tidak berarti bahwa orang itu mengakui dirinya memiliki sifat 

keilahian, jelas sekali. 

2. Jadi saya rasa anda belum bisa mengutip ayat yang cocok untuk 
orang yang mengaku diri sebagai Allah dari apa yang dituliskan 

Musa. 

3. Kecuali kalau anda menyebutkan ayat yang demikian; saya rasa 

tidak ada hukuman yang dituliskan untuk orang yang mengaku 

dirinya allah; karena jelas sekali pengakuan itu sangat gila kalau 
dilakukan oleh seseorang; dan tidak ditentukan hukumannya di 

dunia ini karena tidak diragukan lagi kegilaan orang itu. 

4. Bagaimana mungkin Yesus membuat pengakuan yang gila 

demikian?  Dan mengapa dia mau mengaku demikian padahal ia 
bukan allah ; ia tidak mati di kayu salib dan seperti Musa yang 

berpindah dari Mesir ke Semenanjung Arab untuk menyelamatkan 

diri, demikian juga Yesus diselamatkan dari kayu salib dalam 

keadaan yang hampir mati dan kemudian ia disembuhkan dari 
semua luka-lukanya, dan secara rahasia, ia berhasil melarikan diri 

ke India; jadi seperti halnya Musa ia juga hanyalah seorang Nabi 

Allah. 

5. Kalaupun seandainya seperti yang anda katakan (meski hal itu 

sepenuhnya tidak benar) bahwa Yesus mengakui keilahian dirinya; 
maka orang-orang Yahudi pastilah akan menuntut agar ia dihukum 

mati dengan dirajam seperti Hukum Musa; mereka justru memilih 

untuk menyalibkannya di kayu salib, hanya untuk membuktikan 

bahwa ia adalah manusia yang terkutuk; dan bahwa Yesus 
bukanlah Dia yang Dipilih Allah dan Kekasih-Nya. 
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Yesus Tidak Pernah Mengakui Keilahian-Nya? 

 

 

 

               Reply 

Tolong temukan beberapa ayat yang lebih jelas dari Musa tentang 

pokok ini untuk memperkuat penjelasan anda. 
 

Saya mengasihi Yesus dan Maria yang disebutkan di dalam Al-

Quran.  Terima kasih dan salam saya 
 

 

 
 

    Re:  (Respons Kristen Saya) 
 

        From:  Aaron Goerner 
        To:   

 

Hi lagi, 

 

Saya setuju dengan anda bahwa Ulangan 13 itu relevan terhadap tuduhan yang 

atasnya Yesus dijatuhi hukuman (sesuai juga dengan bagian lain seperti dari Imamat 

24:16).  Dalam pandangan (yang salah) dari mahkamah agama, Yesus dituduh 

membawa bangsa Israel menyimpang kepada ‘ilah lain’ dengan menyatakan diri-Nya 

memiliki kuasa keilahian (misalnya Ulangan 13:2).  Yesus mengatakan kebenaran ini 

di bawah sumpah, karena itu, Ia tidak sedang menghujat atau membawa orang-orang 

lain kepada kesesatan mengikuti diri-Nya ketika Ia menyatakan memiliki kuasa 

keilahian di hadapan Imam Besar, Sanhedrin, dan orang-orang Israel yang tidak 

percaya (Matius 26:64-65).  

 

Ada beberapa gelar, sifat, dan perbuatan yang hanya menjadi milik Allah. Yesus 

mengakui semuanya itu di dalam diri-Nya sendiri dan di beberapa kesempatan 

lainnya Ia mengampuni dosa (Matius 9:1-8; Markus 2:2-12) dan mengajarkan, 

“Sebelum Abraham dilahirkan, AKU ada” (Yohanes 8:58 dengan Keluaran 3:14-15 

dan juga Yesaya 41:4; 43:10, 13, 25; 46:4; 48:12; 51:12; 52:6).  

 

Anda menanyakan pertanyaan, “Bagaimana mungkin Yesus membuat pengakuan gila 

yang demikian?”  Jawabannya:  Karena memang benar bahwa Yesus memiliki 

otoritas yang tidak dimiliki oleh manusia biasa.  Ia memiliki otoritas untuk 

menghakimi dengan cara yang kita tidak bisa miliki, Ia memiliki kuasa untuk 

mengampuni dosa dengan cara yang tidak bisa anda dan saya miliki.  Yesus memiliki 

otoritas untuk menghilangkan konsekwensi kutuk atas dosa dengan cara yang tidak 

bisa anda dan saya miliki (baca [kembali] Markus 2:2-12). 

 

Saya masih menanti respons anda untuk beberapa hal ini: 

 

 Tolong berikan penjelasan lebih terperinci lagi tentang apa yang saya anggap 

sebagai kesalahan logis anda dan pemaksaan pencocokan dalam kaitannya dengan 

Kitab Suci Kristen dan sejarah. 

 Mengapa anda tidak percaya bahwa Yesus dihukum mati karena penghujatan 

sebagaimana yang tertulis di dalam Matius 26:65 akan tetapi ada percaya kepada 

Matius 12:39-41? 



Yesus Tidak Pernah Mengakui Keilahian-Nya? 

 

 

 

              Inbox 

 Dari Injil Matius, bisakah anda menunjukkan kepada saya teks dari Perjanjian 

Lama yang dipakai Yesus dalam respons yang diberikan-Nya kepada Imam Besar 

di dalam Matius 26:64?  

 

Saya mengundang anda untuk mengasihi Yesus dari sejarah, Almasih yang 

Dijanjikan, sebagaimana yang dituliskan di dalam Kitab Suci, 

 

“Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling takhta, 

makhluk-makhluk dan tua-tua itu; jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu 

laksa, katanya dengan suara nyaring: "Anak Domba yang disembelih itu layak 

untuk menerima kuasa, dan kekayaan, dan hikmat, dan kekuatan, dan hormat, dan 

kemuliaan, dan puji-pujian!" Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga 

dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada 

di dalamnya, berkata: "Bagi Dia yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba, 

adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya!" 

Dan keempat makhluk itu berkata: "Amin". Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan 

menyembah” (Wahyu 5:11-14). 

 

Salam, 

Aaron 

 

 

 

 

              
 
 

                Subject: (Jawaban dari Kawan Ahmadiyah saya) 
 

                    To: Aaron 

 

          

 Hi saudara Aaron 
 

Saya berterima kasih bahwa anda mengakui kalau orang-orang 

Yahudi berusaha untuk menghukum Yesus atas pengakuan 

Kenabiannya atau Kerasulannya; dan bahwa hal itu terjadi bukan 

karena Yesus mengakui keilahian apapun yang tidak akan pernah 
secara harafiah dilakukan oleh Yesus.   

Yesus tidak pernah secara secara harafiah mengakui memiliki 

keilahian (sebagai Sang Pencipta—Allah YHWH) di dalam dirinya dan 

ia tidak pernah menunjukkan tanda-tanda apapun untuk hal itu.  
Yesus tidak menciptakan matahari manapun agar ada dua matahari; 

atau dia juga tidak menciptakan bulan lagi agar ada dua buah bulan, 

atau sebuah bumi tambahan sehingga manusia juga bisa tinggal di 

sana; semuanya tetap sama berkaitan dengan ciptaan; tidak ada 
perubahan baik yang bisa kelihatan maupun yang tidak di alam 



Yesus Tidak Pernah Mengakui Keilahian-Nya? 

 

 

 

semesta ini.  Yesus hanya mengakui bahwa dirinya adalah seorang 

Rasul atau Nabi seperti banyak orang sebelum dia. 

Dengan demikian Yesus juga tidak bisa mengakui memiliki sifat 

keilahian di dalam dirinya.  
Paulus sajalah yang kemudian mengenakan keilahian itu kepada 

Yesus hanya untuk mendustai orang-orang yang menyebut diri 

mereka “Kristen.”  Paulus sangat merasa frustrasi dengan 

pengakuan yang dibuat oleh Yesus bahwa ia adalah Nabi dan Rasul 

yang benar.  Paulus menghadapi hal itu dengan menaikkan derajat 
Yesus dari seorang Nabi dan Rasul menjadi allah; dan dalam 

kenyataannya dengan kelicikannya ia membuat Yesus kehilangan 

dua-duanya.  Ia membuat Yesus menjadi Nabi dan Rasul palsu 

dengan menaikannya ke kayu salib untuk mati di kayu salib itu; dan 
dengan itu menerima dan mengakui perlakuan dan eksekusi atas 

hukuman sebagaimana yang dikatakan oleh Musa akan dijatuhkan 

terhadap Nabi dan Rasul palsu. 

Karena Yesus tidak mati di kayu salib, setelah perawatan yang 
didapatkannya di kubur di mana ia dibaringkan, karena luka-luka 

yang dideritanya di kayu salib, ia kemudian pergi ke India; jadi 

dasar yang diletakkan oleh Paulus untuk keilahian Yesus sebenarnya 

tidak pernah terjadi. 
Paulus berhasil dalam membohongi orang-orang Kristen dan Katolik; 

sampai saatnya tiba kekejian yang ditimpakan kepada Yesus oleh 

Paulus ini kemudian dibongkar oleh Muhammad ketika ia 

membebaskan Yesus dari kesalahan yang demikian dengan 

menerima Firman dari Sang Pencipta—Allah YHWH. 
 

Saya mengasihi Yesus dan Maria sebagaimana yang disebutkan di 

dalam Al-Quran.  Terima kasih. 

Terima kasih  
 
 

CATATAN: 
 

Pada titik ini dalam percakapan antara saya dengan kawan Muslim Ahmadiyah saya itu, saya 

memutuskan untuk tidak melanjutkannya.  Ia tidak sungguh-sungguh dengan seksama membaca 

jawaban-jawaban saya, dan juga tidak menjawab pertanyaan saya.  Lebih lagi, ia tidak 

memposting jawaban-jawaban saya secara lengkap, yang menurunkan tingkat kejujuran dan 

bobot dari dialog yang dilakukan. 

 



Apakah Al-Qur’an Adalah Firman Allah? 

 

 
194 

 

AHMED DEEDAT 

 DAN KEBINGUNGAN DI ANTARA 

KAUM MUSLIM  
 

LATAR BELAKANG 
 

hmed Deedat (1918-2005) adalah salah satu misionaris dan polemist Muslim yang paling 

berpengaruh di abad kedua puluh.  Ia mendirikan Pusat 

Penyebaran Islam pada tahun 1957, dan debat serta 

tulisannya terus disirkulasikan di seluruh dunia.  Metodologi dan 

argumentasi Deedat sudah mempengaruhi banyak polemis Muslim 

terkemuka lainnya di abad ke dua puluh satu.  Menurut salah 

seorang penulis, “Ia [Deedat] hampir tidak bisa memenuhi syarat 

untuk menjadi seorang ‘pemikir’ dalam pemikiran elitis dan 

akademis.  Sebagai patokan, pengaruhnya mungkin lebih besar lebih 

besar dibandingkan dengan kaum intelektual yang terlatih secara 

intelektual...”
89

 

 

Meskipun Deedat bukanlah dari Sekte Ahmadiyah , ia memakai 

argumentasi seperti Ahmadiyah yang mengatakan bahwa Yesus memang disalibkan di kayu salib 

tetapi tidak mati.  Bentuk argumentasi Deedat membawa kita kepada sebuah wawasan yang 

menarik yang dibuat oleh John Gilchrist dalam sebuah simposium.  John Gilchrist dilaporkan 

bertanya kepada audiens Muslim yang hadir di sana: 

 

… kita sudah mendengar pandangan Muslim yang disampaikan oleh Mr. 

Ahmed Deedat. Sekarang saya mau menanyakan sesuatu:  Apakah anda percaya 

kepada apa yang dikatakan oleh Mr. Ahmed Deedat? (Jawaban orang banyak 

dengan suara keras: YA).  

 

Saya juga akan menanyakan kepada semua orang Muslim di sini bahwa kalau 

anda percaya kepada apa yang dikatakan oleh Mr. Deedat (Jawaban keras : 

YA), maka anda tidak percaya kepada apa yang dikatakan Al-Quran (YA!?)  

 

Saya mau meminta kepada orang-orang Muslim di sini pada malam ini untuk 

berdiri dan mengatakan kepada saya bahwa Al-Quran tidak menuliskan kalau 

Kristus tidak pernah disalibkan, dan bahwa sebenarnya orang lain yang 

disalibkan, bukankah demikian?  Tidakkah Al-Quran mengatakan bahwa Allah 

mengangkat Yesus kepada-Nya?  Tidakkah Al-Quran mengatakan bahwa Allah 

mau melindunginya?  Tidakkah Al-Quran mengatakan bahwa Allah 
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menyerupakan orang lain menjadi nampak seperti Yesus?  Tidakkah Al-Quran 

mengatakan bahwa Allah meletakkan orang itu ke kayu salib?  Yang mana yang 

anda percaya?  Mr. Deedat atau Al-Quran? (Jawaban keras: Al-Quran.) 

 

Setelah melihat adanya kontradiksi antara percaya kepada Al-Quran dengan percaya kepada 

argumentasi Ahmed Deedat,  

 

…audiens Muslim yang sangat banyak jumlahnya itu tertegun terdiam dan 

merasakan kekalahan, yang tidak dengan mudah bisa diterima oleh orang 

Muslim.  Jadi kaum Muslim pada suatu saat dengan penuh semangat berteriak 

bahwa Mr. Deedat itu benar, tetapi sesaat kemudian ketika kenyataan yang ada 

di dalam Al-Quran ditunjukkan kepada mereka, mereka menjawab bahwa Al-

Quran itu benar, yang sebenarnya merupakan keadaan yang sangat memalukan 

yang harus mereka jalani melalui argumentasi penyaliban yang diangkat oleh 

Mr. Deedat.
90

 

 

Deedat percaya bahwa Alkitab hanyalah sebuah fiksi, dan ia menambahkan penafsiran 

fiksionalnya sendiri kepada Alkitab untuk membuktikan apa yang dia (?) dan golongan terbesar 

kaum Muslim tidak percayai sendiri: bahwa Yesus pingsan di kayu salib.  Deedat mungkin 

kedengaran meyakinkan bagi orang-orang Muslim yang belum pernah membaca Alkitab.  

Namun, dari cara pandang Kristen, banyak penafsiran Deedat hanyalah bersifat khayalan, tidak 

masuk akal, dan bahkan kadangkala jelas sekali tidak jujur.  

 

Sayyid Al-Qimni, seorang penulis dari Mesir, mengatakan di dalam Saudi TV bahwa dunia 

Islam “…tidak tahu apa-apa tentang keyakinan saudara-saudara [Kristen] itu, kecuali apa yang 

dituliskan di dalam Al-Quran dan hadits.  Mereka tidak tahu apa-apa tentangnya [Kekristenan]” 

(Muslims and Their Knowledge About Christianity). Ini memberikan kesempatan yang 

sangat baik untuk menantang sahabat-sahabat Muslim anda dengan menjelaskan bahwa kalau 

mereka berpikir bahwa mereka memahami Kekristenan karena membaca dari Al-Quran, Hadits, 

tulisan Deedat atau beberapa apologetis Muslim lainnya, mereka sepenuhnya keliru.  Undang 

mereka untuk memahami Kekristenan dengan membaca Alkitab dan belajar mengenai hal itu 

dari perspektif Kristen. 
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               Reply 

 

 

 

 

 

 

  Subject: Deedat dan Kekristenan  
    To:  Aaron Goerner 

 Saya sangat senang dengan jawaban langsung dari anda.  Untuk 

membaca tentang bagaimana kedua topik itu dibahas secara 

mendetail oleh seorang ahli Muslim [Ahmad Deedat] dan seorang yang 

ahli dalam Kekristenan dan Alkitab, saya merujuk kepada link-link di 

bawah ini mengenai penyaliban dan Alkitab [CRUCIFIXION OR CRUCI-
FICTION and IS THE BIBLE GODS WORD?]. Penulisnya mempelajari 

Kekristenan dan Alkitab selama tiga puluh tahun sebelum ia 

menuliskan kedua booklet itu dan juga beberapa booklet lain  saya 

pernah bertemu dengan beliau.  Beliau wafat beberapa tahun yang 
lalu. 

 
 

 
 

 Re:  Deedat dan Kekristenan (Respons Kristen Saya) 
 

     From:  Aaron Goerner 
     To:   

 

 

Salam, 
 

Sebelum saya mendiskusikan tentang hal ini, saya ingin tahu pemikiran anda terlebih 

dahulu dari penyelidikan pribadi anda sendiri.  Bersediakah anda memberikan jawaban 

singkat untuk pertanyaan-pertanyaan berikut ini? 
 

Kalau bukan Yesus yang disalibkan, lalu siapa yang disalibkan?  Mengapa orang-orang 

Kristen sejak lama sekali mempercayai hal itu sebagai kebenaran kalau tidak benar 

demikian?  Bukankah kematian Yesus memang adalah sebuah “fakta” sejarah?  

Sepanjang pemahaman saya hal itu tidak pernah dipertanyakan oleh orang-orang yang 

hidup di masa Yesus dan juga beberapa generasi setelah Dia, bukan?  Ada banyak hal 

yang belum disepakati di antara orang-orang Kristen Protestan, Katolik dan Ortodoks, 

tetapi semuanya sepakat menegaskan mengenai kematian Yesus.  Mengapa percaya 

kepada Al-Quran padahal Al-Quran baru ada ratusan tahun setelah kejadian itu?  

EMAIL dari orang-orang Muslim: 



Ahmed Deedat dan Kebingungan Di antara Kaum Muslim  

 

              Inbox 

Menyangkali penyaliban Yesus nampaknya “tidak masuk akal” dan mengambil posisi 

anti-historis yang akan menuntut banyak spekulasi yang “membingungkan.”  
 

Bagaimana pandangan anda sendiri? 

 

Aaron 

 

 

 

 

 

             Subject: (Respons Selanjutnya dari Kawan Muslim Saya)
 

   To: Aaron 

 

        

 Hi Aaron 
 

1-Kalau seorang ahli dengan kaliber tinggi seperti Deedat tidak bisa 

meyakinkan anda, tidak akan ada lagi yang akan bisa meyakinkan 

anda. 

 
2-Sejarah menjelaskan kepada kita bahwa Injil dituliskan sekitar 300 

tahun setelah Kristus, karena orang-orang Kristen di berada di 

bawah tekanan dan penganiayaan dari bangsa Romawi dan kaum 

kafir. 
 

3-Ada berbagai versi yang berbeda tentang Injil dan ada sekitar 73 

versi Alkitab.  Yang mana yang asli, dan mengapa demikian? 

 
4-Hanya ada satu versi saja dari Al-Quranul Karim selama 14 abad 

ini.   Al-Quran tidak dipalsukan seperti yang terjadi kepada Alkitab.  

Kalau anda membaca Al-Quran, anda akan merasakan kekudusannya 

dan anda akan menikmati “hembusan nafas” Ilahi khususnya kalau 
anda berbahasa Arab.  Di sisi lain, kalau anda membaca Alkitab, 

anda akan merasakan bahwa banyak bagiannya dituliskan oleh 

manusia biasa, dan banyak bagiannya berisi takhayul dan hal yang 

tidak sopan.  Bacalah kisah tentang Nabi Lot, dan bagaimana anak-

anak perempuannya memberikan anggur kepadanya agar bisa tidur 
dengan dia dan memiliki anak-anak.  Baca tentang kereta-kereta dan 

puluhan ribu kulit khatan dan air mani laki-laki.  Bacalah Daud dan 

Mazmurnya dan semua penjelasan tentang kaki dan buah dada orang 

yang dikasihinya, dan kisahnya mengenai isteri salah satu 
prajuritnya yang telanjang.  Sadarlah saudara!!! Sebuah kitab yang 

berisi hal-hal yang “mengerikan” demikian tidak mungkin bisa 

menjadi Kitab Suci. 
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5-Kami percaya kepada keaslian Al-Quran dan semua yang ada di 

dalamnya.  Dikatakan di sana bahwa Yesus tidak disalibkan.  
Seseorang yang diserupakan dengan dialah yang kemudian 

disalibkan, apalagi karena penyaliban itu memang terjadi di malam 

hari. 

  
Akan tetapi, Al-Quran juga mengatakan bahwa Yesus akan datang 

kembali sebelum hari Kiamat dan akan menyebarkan keadilan di 

dunia ini.  Kami juga mempercayai hal ini, karena Al-Quran adalah 

firman Allah... 
 

Saya ulangi, silahkan baca keseluruhan isi buku dari [CRUCIFIXION 

OR CRUCI-FICTION dan IS THE BIBLE GODS WORD?] dengan teliti 

dan berhati-hati.  Bersikaplah obyektif dan tidak bias.  
 

 

 
 
 

            Re:  (Menunjukkan Ketidak-konsistenan Kawan Saya) 
 

    From:  Aaron Goerner 
    To:   

 
 

Salam, 

 

Terima kasih untuk jawaban anda. 

 

Saya sangat setuju tentang pentingnya untuk sedapat mungkin bersikap obyektif dan 

tidak bias.  Apakah anda mau melakukan hal yang sama?  Saya siap untuk melakukan 

sebuah diskusi yang serius dan yang tidak mengata-ngatai, memakai kepalsuan atau 

bersikap bias. Saya siap untuk melakukan diskusi dimana saya menjawab pertanyaan 

anda sendiri dan bukannya merujuk atau melakukan copy-paste jawaban dari website 

lain.  Kalau saya bisa menunjukkan bahwa Al-Quran itu salah berkaitan dengan 

kematian Yesus, maukah anda dengan serius dan penuh dengan doa mempertimbangkan 

untuk meninggalkan Islam dan menerima Kekristenan?  Di sisi lain, kalau anda bisa 

meyakinkan saya bahwa Yesus tidak mati di kayu salib, maka saya siap untuk masuk 

Islam. 

 

Saya setuju sekali dengan apa yang dikatakan Deedat mengenai pentingnya kematian 

Yesus bagi Kekristenan, “Secara singkat.  Tanpa Penyaliban –Tidak ada 

Kekristenan!” 

 

Deedat juga benar tentang sikap skeptis saya akan Al-Quran ketika ia menuliskan, 

"Bagaimana mungkin seseorang (Muhammad saw) yang jaraknya ribuan mil 
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dari tempat kejadian, 600 tahun setelah peristiwa itu terjadi, menjelaskan 

tentang bagaimana hal itu terjadi?”  
 

Saya mau memulai dengan mengatakan bahwa nampaknya ada beberapa kebingungan di 

sini.  Anda mendorong saya untuk membaca tulisan Deedat.  Saya sudah membacanya.  

Apakah saya tidak keliru dalam pemahaman saya tentang Deedat bahwa ia mengatakan 

dengan jelas kalau Yesus memang sungguh-sungguh disalibkan?  Deedat mengatakan 

bahwa Yesus memang diikat ke kayu salib, tetapi ia tidak mati.  Ia hanya pingsan atau 

tidak sadar.  Saya mengutip beberapa bagian dari buku Crucifixion or Cruci-

fiction? yang menjelaskan bahwa Deedat mengajarkan kalau Yesus mengalami cruci-

ficted yang berarti bahwa Yesus digantung di kayu salib Romawi tetapi ia tidak mati di 

kayu salib itu: 
  

“Aneh sekali, orang-orang Yahudi ini!  Mereka tetap berusaha 

keras untuk menggantung Yesus di kayu salib, semakin mereka 

tidak berhasil, mereka menjadi semakin bersemangat untuk 
menjatuhkan dia.” 

  

Apakah “kesalahan” pertama yang dibuat orang-orang Yahudi 

dalam keinginan mereka melenyapkan Yesus?  Yang pertama 
adalah karena mereka mengijinkan Yesus diturunkan dari kayu 

salib tanpa mematahkan kakinya, atas dugaan yang salah bahwa 

ia sudah mati.  Kesalahan YANG TERAKHIR adalah mengijinkan 

para murid Yesus yang menjadi murid ‘secara sembunyi-

sembunyi” memberikan pertolongan kepada orang yang terluka 
itu, tetapi TIDAK menyegel kubur itu. 

  

“Penggulingan batu dan terurainya kain kafan yang melilit 

tubuh diperlukan untuk tubuh yang disadarkan secara 
fisik, dan bukan untuk tubuh yang dibangkitkan!” 

  

"Janganlah engkau memegang Aku!" (ALKITAB) 

Yohanes 20:17 
PERTANYAAN-PERTANYAAN YANG MUNCUL 

Mengapa tidak boleh?  Apakah ia adalah segumpal listrik, 

sebuah dinamo sehingga kalau wanita itu menyentuhnya, 

wanita itu akan tersetrum?  Tidak!  “Janganlah engkau 

memegang Aku!”  karena memang masih terasa sakitnya.  
Meski ia nampak normal dalam penglihatan dan pandangan 

semuanya, tetapi, ia baru saja mengalami kejadian yang 

sangat berat dan kejam secara fisik dan emosi.  Pastilah akan 

teramat sangat menyakitkan kalau ia mengijinkan wanita itu 
menyentuhnya karena kesenangannya bertemu lagi. 

  

http://dbmz6k5r32451.cloudfront.net/wp-content/uploads/Deedat-Crucifixion-Or-Cruci-fiction.pdf
http://dbmz6k5r32451.cloudfront.net/wp-content/uploads/Deedat-Crucifixion-Or-Cruci-fiction.pdf
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Anda di sisi lain menuliskan bahwa Al-Quran mengatakan, “Yesus tidak disalibkan.  

Seseorang lain diserupakan dengan dia...” 

  

Lalu yang mana?  Apakah Yesus disalibkan dan kemudian hanya pingsan di atas kayu 

salib (Deedat, seorang ahli dengan kaliber tinggi dalam pandangan anda)? Atau 

seseorang yang diserupakan dengan Yesus itulah yang disalibkan (yang menurut anda 

adalah ajaran Al-Quran)?  Keduanya juga sangat problematis karena keduanya 

mengandung kesalahan.  Argumentasi Deedat akan berarti bahwa Allah mengijinkan 

Yesus untuk secara keliru dibawa kepada kehinaan karena penyaliban. Ini akan 

memberikan rasa kepuasan atas kemenangan yang luar biasa besar bagi para musuh 

Yesus.  Argumentasi Deedat juga mengandung kesalahan dalam bagian para pengikut 

Yesus yang menyadarkan Yesus tetapi mengaku bahwa Ia sudah dibangkitkan.  

Pandangan anda kemudian juga akan menempatkan Allah sebagai pendusta manusia 

dengan mengubah penampilan seseorang tetapi juga memberikan kepuasan kepada para 

musuh Yesus karena mereka merasa sudah mendapatkan kemenangan. 

  

Apapun yang dikatakan oleh Deedat, Kitab Suci Kristen sangat jelas sekali mengatakan 

bahwa Yesus mati di kayu salib... dari apa yang anda tulis dan apa yang dituliskan oleh 

Deedat, nampaknya ada kebingungan yang besar di kalangan orang-orang Muslim 

tentang penyaliban.  Kebingungan di kalangan Muslim ini menjadi tambahan bukti 

bahwa Al-Quran tidak benar karena Al-Quran mengatakan,  

  

004.157  

YUSUF ALI: Mereka mengatakan (dengan bermegah), “Kami membunuh 

Al Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah”;—tetapi mereka tidak 

membunuhnya, dan tidak menyalibnya, tetapi demikianlah kelihatan bagi 

mereka, dan mereka yang berselisih itu penuh dengan keraguan, dan tidak 

memiliki pengetahuan (yang pasti), tetapi hanya persangkaan yang diikuti, 

karena mereka tidak pasti bahwa mereka membunuhnya:--  

PICKTHAL: dan karena ucapan mereka : "Sesungguhnya kami telah 

membunuh Al Masih, 'Isa putra Maryam, Rasul Allah – mereka tidak 

membunuhnya dan tidak menyalibnya, tetapi nampak demikian bagi 

mereka; dan lihatlah!  Mereka yang berselisih paham tentang 

(pembunuhan) 'Isa, benar-benar dalam keragu-raguan; mereka tidak 

mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti 

persangkaan belaka; mereka tidak yakin bahwa mereka membunuhnya.  

SHAKIR: Dan perkataan mereka: Pastilah kami sudah membunuh Al 

Masih, Isa putera Maryam, Rasul Allah; dan mereka tidak membunuhnya 

serta tidak menyalibnya, tetapi nampak kepada mereka demikian (serupa 

dengan Isa) dan pastilah mereka yang berselisih hanya ada di dalam 

keraguan mengenainya; mereka tidak memiliki pengetahuan atasnya, 

tetapi hanya mengikuti persangkaan saja, dan mereka tidak yakin kalau 

sudah membunuhnya.  

  

Pernyataan ini jelas sekali salah.  Ia salah dari perspektif historis. Bahkan para sejarawan 

non Kristen juga sangat sepakat tentang kenyataan historis dari kematian Yesus di kayu 

salib.  Tetapi pernyataaan itu juga menjadi salah karena semua orang Kristen (Katolik 
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Roma, Ortodoks, dan Protestan) sepakat bahwa Yesus mati di kayu salib.  Memang, di 

kalangan orang-orang Kristen juga tidak selalu sepakat dalam segala hal.  Tidak 

demikian.  Ada banyak ketidak-sepakatan di kalangan orang-orang Kristen.  Tetapi satu 

hal yang semua orang Kristen sepakat adalah tentang kematian Yesus di kayu salib.  

Orang-orang Muslim yang kemudian memunculkan dugaan mereka mengenai hal ini.  

Orang-orang Muslim yang tidak memiliki pengetahuan yang pasti.  Orang-orang 

Muslim yang penuh dengan keraguan mengenai penyaliban..
91
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 Untuk belajar lebih lanjut tentang Deedat, lihat website saya Bible-Quran . 
 

http://www.bible-quran.com/book/ahmed-deedat/#references
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               Inbox 

               Reply 

AHMED DEEDAT DAN PERNYATAAN 

BAHWA MURID-MURID YESUS 

BUKANLAH SAKSI MATA  
 

 

 
                Subject: Penyaliban? 

        To:  Aaron Goerner 

 Silahkan baca buku ini [oleh Ahmed Deedat]: Crucifixion or 
Crucifiction? 92 
 

 Satu hal yang saya tanyakan adalah mengapa para misionaris 

Kristen tidak menjawab satupun pertanyaan yang diangkat oleh 
Deedat?  Apakah mereka terbungkam? 

 

 

  
 

             Re:  Penyaliban? (Respons Kristen Saya) 
 

     From:  Aaron Goerner 
     To:   

 

 

Salam, 

 

Deedat menjelaskan dalam “Kebangkitan atau Kesadaran” bahwa “para murid Yesus 

bukanlah saksi-MATA atau saksi-TELINGA dari apa yang sebenarnya terjadi dalam 

tiga hari sebelumnya, sebagaimana yang dituliskan oleh Markus yang menuliskan 
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 Deedat memulai bukunya Crucifixion or Cruci-fiction dengan sebuah kutipan dari 

Michael Hart yang sering menjadi referensi oleh orang-orang Muslim karena Hart 

mendaftarkan Muhammad sebagai salah satu orang yang paling berpengaruh dalam 

sejarah.  Untuk menjawab hal ini, lihat,  “Deedat’s Quotation of Michael Hart 

in Crucifixion or Cruci-fiction.” 
 

EMAIL dari orang-orang Muslim: 

http://www.bible-quran.com/?p=12906
http://www.bible-quran.com/?p=12906
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bahwa pada masa yang paling kritis dari kehidupan Yesus, “meninggalkan Dia dan 

melarikan diri” (Markus 14:50).  

  

Memang benar bahwa para murid meninggalkan Yesus di Taman Getsemani (Matius 

26:56).  Namun, Yesus tidak disalibkan di Getsemani.  Ia disalibkan beberapa jam 

kemudian di sebuah tempat yang bernama Golgota. Tidak ada teks apapun di dalam 

Kitab Suci yang membuat kita bisa menyimpulkan bahwa tidak ada satupun di antara 

para murid yang melihat sebagian atau seluruh bagian penyaliban itu.  Bahkan, Kitab 

Suci dengan jelas mengajarkan bahwa paling tidak beberapa di antara murid Yesus 

menjadi saksi mata bagi penyaliban dan penguburan-Nya.  

  

Para murid yang disebut sebagai saksi mata dari penyaliban Yesus: 

Maria Magdalena 

Maria ibu Yakobus dan Yusuf 

Maria ibu Yesus  

Murid yang dikasihi Yesus (Yohanes 19:26)  

  

Ini daftar nama-nama orang yang mengambil bagian di dalam penguburan tubuh 

Yesus yang sudah mati : 
 

Yusuf dari Arimatea  

Nikodemus  

Maria Magdalena 

Maria ibu Yakobus dan Yusuf. 

 

Hormat saya, 

Aaron 
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               Reply 

AHMED DEEDAT 

 DAN TANDA YUNUS 

 

                 Subject: Tulisan-tulisan Deedat 
        To:  Aaron Goerner 

 Saya mendapatkan satu buah buku tulisan Ahmed Deedat “Is the 

Bilble Gods word,” itulah yang MENUNTUN SAYA UNTUK 

MENINGGALKAN KEKRISTENAN DAN MASUK ISLAM!!!!!! 
 

 

  
 

 Re:  Tulisan-tulisan (Respons Kristen Saya) 
 

    From:  Aaron Goerner 
    To:   

 

 

Salam, 

 

Nampak sekali bahwa Deedat “menulis ulang” Alkitab atas dasar praduganya sendiri 

bahwa Yesus tidak mati di kayu salib.  Ia merasa bebas untuk memakai teks di dalam 

Alkitab untuk memutar-balikkan maknanya menjadi seperti yang diinginkannya—

bahwa Yesus tidak mati di kayu salib.  Ini adalah taktik yang tidak jujur yang sering 

disebut, “membangun fakta-fakta dari teori”.
93

  Deedat juga bersalah atas apa yang 

disebut oleh para filsuf sebagai “special pleading.”  Ia mengatakan bahwa Kitab Suci 

itu sudah dipalsukan akan tetapi ia kemudian berbalik dan mengutip Alkitab seolah-

olah Alkitab adalah saksi yang bisa diandalkan.  Deedat tidak pernah membuktikan 

dukungan pembenaran untuk bisa menerima sebagian dari Kitab Suci orang Kristen 

tetapi kemudian menolak sebagian yang lainnya.  Lalu, bisakah ia melakukan hal yang 

demikian tanpa memunculkan pertanyaan? 
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 Orang-orang Muslim menuduh orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen 

mengubah Kitab Suci, namun kaum apologet Muslim seperti Ahmed Deedat dan 

muridnya Zakir Naik bersalah dalam hal tahrif al-maʿānī, penafsiran yang salah 

terhadap teks Alkitab. 

 

EMAIL dari orang-orang Muslim: 

http://www.bible-quran.com/doctor-zakir-naik/


Dan Tanda Yunus 

 

Hormat saya, 

Aaron 
 

[Untuk selengkapnya respons saya mengenai Yunus baca Mirza Ghulam Ahmad 

dan Yunus.] 
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TIGA HARI  

 DAN TIGA MALAM 
 

PEMAKAIAN IDIOM D I  DALAM ALKITAB  

Matius 12:38-41 

Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus: "Guru, kami 

ingin melihat suatu tanda dari pada-Mu." 

Tetapi jawab-Nya kepada mereka: "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu 

tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda nabi Yunus. 

Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan tiga hari tiga malam, demikian juga Anak 

Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi tiga hari tiga malam. 

Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan 

menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan 

Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih dari pada Yunus. 

 

LATAR BELAKANG 
 

eberapa orang Muslim merasa keberatan mengenai kebenaran Alkitab dengan 

menunjukkan dari Matius 12:38-41 yang mengatakan bahwa Yesus akan berada di rahim 

bumi (mati) selama tiga hari tiga malam.  Tidak mungkin akan mencapai waktu tiga hari 

tiga malam (72 jam) kalau Yesus mati di sore hari Jumat dan bangkit kembali di hari Minggu 

pagi.  

 

Seorang apologetis Muslim, almarhum Ahmed Deedat, menuliskan, “pakai hitung-hitungan 

apapun yang anda mau, anda tidak akan pernah, tidak akan bisa mencapai tiga hari tiga malam 

sebagaimana yang pernah dikatakan Yesus sendiri, ‘sesuai dengan Kitab Suci, bahkan Einstein, 

yang seorang Pakar di antara pakar matematika, tidak akan bisa menolong anda dalam hal ini!” 

(Crucifixion or Cruci-fiction, Pasal 16).
94

 

 

Jawaban untuk keberatan ini cukup sederhana.  Tiga hari dan tiga malam adalah sebuah idiom 

yang memiliki arti suatu masa yang cukup singkat.  Ini seharusnya tidak menjadi kesulitan bagi 

orang-orang Muslim karena idiom juga banyak ditemukan di dalam bahasa Arab (lihat, 

contohnya, penjelasan Dr. Ali Gomma tentang kata dalam bahasa Arab untuk 

“abad”).  
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 Kalau idiom itu cocok dengan argumentasi Ahmed Deedat maka ia memakainya, 

misalnya dengan menjelaskan perkataan Yesus bahwa ia “belum naik kepada Bapa-

Ku” adalah sebuah idiom yang berarti bahwa Yesus belum mati (Crucifixion or 

Cruci-fiction, Pasal 11 dan18). 
 

B 

http://dbmz6k5r32451.cloudfront.net/wp-content/uploads/Deedat-Crucifixion-Or-Cruci-fiction.pdf
http://www.bible-quran.com/quran-tafsir-12/
http://www.bible-quran.com/quran-tafsir-12/
http://dbmz6k5r32451.cloudfront.net/wp-content/uploads/Deedat-Crucifixion-Or-Cruci-fiction.pdf
http://dbmz6k5r32451.cloudfront.net/wp-content/uploads/Deedat-Crucifixion-Or-Cruci-fiction.pdf


Tiga Hari dan Tiga Malam 

 

               Inbox 

 

 

 

 

              Subject: Tiga Hari dan Tiga Malam? 

     To:  Aaron Goerner 

 

 

 Yesus yang di dalam Alkitab tidak mati selama tiga hari dan tiga 

malam – Jumat malam – sampai Minggu sebelum Fajar—bukanlah 

3 hari dan 3 malam! 
 

 

 Hello Saudara 

saya lihat anda kebingungan, anda mengatakan bahwa Yesus 
berkata kepada sahabat-sahabatnya bahwa ia akan mati di kayu 

salib dan akan bangkit pada hari yang ketiga, Yesus disalibkan pada 

hari Jumat sore dan ia ditemui oleh Maria pada hari Minggu pagi, 

lalu bagaimana itu bisa disebut sebagai tiga hari dan tiga malam, 
padahal hanya Jumat malam, Sabtu pagi dan malam, dan minggu 

pagi, jadi hanya 2 hari dan 2 malam, jadi saya yakin bahwa hal itu 

hanyalah pemalsuan di dalam Alkitab atau penyesatan di dalam 

Alkitab.  
 
 

 Kontradiksi terbesar yang pernah ada: Penyaliban.  “Sebab seperti 

Yunus tinggal di dalam perut ikan TIGA hari TIGA malam, demikian 
juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi TIGA hari TIGA 

malam." 

Kita diberi tahu bahwa Yesus mati pada hari Jumat.  Jadi 

menghitung harinya:  Jumat malam, Sabtu malam, dan Sabtu siang.  
Berapakah jumlah hari dan malam yang dihabiskan Yesus di dalam 

Kuburnya.  Hanya ada 2 malam dan 1 hari.  Bukan TUGA hari dan 

TIGA malam sebagaimana yang disebutkan di dalam Alkitab. 
 

 Orang-orang Muslim sudah mengirimkan kepada saya tulisan Deedat ini: Apakah Tanda-Tanda 

Yunus.”  

EMAIL dari orang-orang Muslim: 



Tiga Hari dan Tiga Malam 

 

               Reply 

 

Dalam analisa awal, mari kita lihat apakah Yesus berada di dalam kuburnya selama 

TIGA hari dan TIGA malam: 

MINGGU PASKAH DI DALAM KUBUR 

 
SIANG MALAM 

JUMAT – ditempatkan di kubur sebelum matahari 

terbenam 
- nil - Satu malam 

SABTU –dianggap berada di dalam kubur  Satu hari Satu malam 

MINGGU – hilang sebelum fajar  - nil - - nil - 

TOTAL  Satu hari Dua Malam 

 

Tidak diragukan lagi bahwa jumlah keseluruhannya adalah SATU hari dan DUA 

malam, dan bukannya tiga hari dan tiga malam.  Menurut Kitab Suci orang Kristen 

maka Yesus sudah gagal sampai DUA KALI.  PERTAMA, Yesus tidak seperti Yunus, 

yang HIDUP di dalam perut ikan, yang tentu saja bertentangan dengan penegasan 

orang-orang Kristen mengenai yang terjadi kepada tuan mereka Yesus, yang justru 

MATI dalam periode yang sama dengan yang dilalui oleh Yunus dalam keadaan 

HIDUP.  

KEDUA, kita melihat bahwa ia juga tidak bisa menggenapi FAKTOR WAKTU.  

Bahkan ahli matematika yang paling hebat di kalangan kaum Kristen tidak akan bisa 

memunculkan hasil yang diinginkan—TIGA hari dan TIGA malam.  Kita jangan 

pernah lupa bahwa Injil dengan sangat nyata mengatakan bahwa kejadiannya adalah 

“sebelum matahari terbit” pada hari Minggu pagi (hari PERTAMA dalam seminggu), 

ketika Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus dan mendapatinya dalam keadaan 

kosong.  

 

Mereka juga mengirimkan tantangan dari Deedat, 

 

 PAKAI HITUNG-HITUNGAN APAPUN YANG ANDA MAU, ANDA TIDAK 
AKAN PERNAH, tidak akan bisa mencapai tiga hari tiga malam 

sebagaimana yang pernah dikatakan Yesus sendiri, “sesuai dengan 

Kitab Suci” 

Bahkan Einstein, yang seorang Pakar di antara pakar matematika, 

tidak akan bisa menolong anda dalam hal ini.  Apakah satu hari dan 
dua malam sama dengan tiga hari dan tiga malam, siapa yang mau 

anda bodoh-bodohi sebenarnya. 

 
 

 

 
 

            Re:  Tiga Hari dan Tiga Malam? (Respons Kristen Saya) 
 

    From:  Aaron Goerner 
    To:   



Tiga Hari dan Tiga Malam 

 

  
Kawan, 

 

Pernyataan Yesus mengenai tiga hari dan tiga malam adalah sebuah idiom yang 

menunjuk kepada sebuah jangka waktu yang singkat.  Di Amerika Serikat kami 

sering mengatakan, “Saya akan ada di sana dalam sekejap,” atau kadangkala, 

“Saya akan ada di sana semenit lagi.”  Kami tidak bermaksud secara harafiah 

akan berada di sana dalam waktu sekejap atau dalam waktu satu menit, tetapi 

dalam jangka waktu yang singkat. 
 

Alkitab juga memakai beberapa idiom yang sama.  Sebagai contoh, frase “satu 

hari dan satu malam” memiliki arti satu hari, meskipun hanya menunjuk kepada 

sebagian waktu dari satu hari itu (lihat sebagai contoh 1 Samuel 30:12-13). 

 

Ada juga beberapa contoh tentang tiga hari tiga malam sebagai sebuah idiom yang 

berarti suatu jangka waktu yang singkat. 

  

Yunus ditelan oleh ikan itu pada siang hari dan kemudian dimuntahkan juga pada siang 

hari (Yunus 1:7 – 2:10).  Untuk disebut sebagai tiga hari, hanya dua malam yang 

diperlukan.  Namun tetap saja disebut sebagai tiga hari dan tiga malam (sebuah idiom 

yang berarti jangka waktu yang pendek).  Demikian juga, di dalam Ester 4:16–5:1, ada 

puasa yang berlangsung selama ‘tiga hari dan tiga malam,’ yang dimulai pada hari 

pertama dan berakhir pada hari yang ketiga, yang berarti hanya dua malam saja yang 

dilalui dengan puasa.  Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa ini adalah sebuah idiom dan 

bukan kontradiksi.  
 

Aaron 



Apakah Al-Qur’an Adalah Firman Allah? 
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              Inbox 

               Reply 

KEMATIAN AHMED DEEDAT DAN 

SEBUAH PERINGATAN DARI YESUS 
 

PENGAJARAN ALKITAB MENGENAI KEMATIAN DAN PENGHAKIMAN  

Ibrani 9:27  

Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu 

dihakimi, 

 

 

              Subject: Ahmed Deedat 
     To:  Aaron Goerner 

 
 

 Deedat (kiranya Allah memberi kedamaian kepadanya)… tentu saja 

merupakan salah satu ahli yang paling baik di masa kita.  Saya 

menghadiri banyak seminar yang dilakukannya dan masih membaca 

karya-karyanya setiap hari. 
 

  
 

 
Re:  Ahmed Deedat  (Respons Kristen Saya) 
 

    From:  Aaron Goerner 
    To:   

  
 

Salam, 

 

Sudahkah anda membaca tentang bagaimana Deedat wafat?  Saya membaca bahwa dia 

meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2005, setelah lebih dari sembilan tahun 

menceramahkan kebohongan dan kemudian menjadi lumpuh karena jenis stroke yang 

langka yang menyerangnya pada bulan Mei 1996.  Kisah di balik stroke yang dialami 

Deedat adalah karena dia jatuh sesaat setelah perjalanannya ke Australia, yang menjadi 

perjalanan yang sangat penting.  Di sana ia memberikan salah satu dari ceramahnya 

yang paling bersemangat di depan sekelompok besar orang di Sydney, dengan tema 

EMAIL dari orang-orang Muslim: 



Tiga Hari dan Tiga Malam 

 

Paskah: sebuah sudut pandang Muslim.  Ini adalah ceramahnya yang terakhir sebelum ia 

menderita stroke.  

 

Saya tidak bisa dengan pasti mengatakan mengapa Deedat diserang oleh stroke yang 

sangat langka itu.  Tetapi saya meyakini bahwa bukan suatu kebetulan belaka bahwa 

karena ia begitu sering mengatakan kebohongan dari bibirnya maka kemudian mulutnya 

dikatupkan.  Alkitab mengatakan, “karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta 

akan disumbat” (Mazmur 63:12). 

 

Deedat tidak menjelaskan secara jujur tentang Kitab Suci dan karena itu sangat besar 

kemungkinan bahwa Allah menghukum dia.  Nasehat saya adalah agar anda jangan terus 

mempercayai kebohongan.  Penghakiman Akhir akan jauh lebih mengerikan 

dibandingkan dengan kejatuhan Deedat.  Yesus memberikan peringatan: 

 

“Karena itu tadi Aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu; 

sebab jikalau kamu tidak percaya, bahwa Akulah Dia, kamu akan mati dalam 

dosamu.” (Yohanes 8:24) 

 

Hormat saya, 

Aaron 
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ORANG-ORANG YANG BERALIH 

DARI ISLAM MENJADI KRISTEN  

 
 

Saya cantumkan di sini beberapa link dimana anda akan menemukan kisah tentang para Imam, 

ahli, dan beberapa orang Muslim terkemuka yang kemudian beralih masuk Kristen: 

 

Orang-orang yang Meninggalkan Islam 

 

Kamil Abdul Messiah — Seorang dari Syria yang beralih dari Islam dan menjadi Kristen oleh 

Rev. Henry Harris Jessup, yang menjadi misionaris selama 41 tahun 

di Syria. 

 

Aku melawan Saudaraku — Kisah kehidupan seorang wanita Muslim dari Somalia yang 

beralih dari Islam menjadi Kristen dan akibat dari keputusannya yang harus ditanggungnya 

(Somalistory.com).  

 

Muslims for Yesus 

 

Mengapa orang-orang Muslim Menjadi Kristen 

 

Imad ud-din Lahiz — Seorang penulis, pengkhotbah, dan penerjemah Al-Quran, yang 

matanya terbuka kepada kebenaran Kekristenan. 

 

Ubayd-Allah ibn Jahsh 

 

Daniel Shayesteh: Mantan Komandan di Pasukan Pengawal Revolusi  
 

Perjalanan Seorang Muslim Menjemput Harapan 

 

 

 

 

 

 

http://wikiislam.net/wiki/Muslims_Leaving_Islam
http://www.unashamedofthegospel.org/newsfile9416_1.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=lgLzgAB3uRI
http://somalistory.com/
http://www.youtube.com/user/Muslims4Jesus
http://www.answering-islam.org/Testimonies/index.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Imad_ud-din_Lahiz
http://en.wikipedia.org/wiki/Ubayd-Allah_ibn_Jahsh
http://www.bible-quran.com/?p=12681
http://www.muslimjourneytohope.com/watch.asp
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KESIMPULAN 
 

UNDANGAN UNTUK PERCAYA KEPADA F IRMAN ALLAH  

Matius 16:13-17 

Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, Ia bertanya kepada murid-murid-Nya: "Kata 

orang, siapakah Anak Manusia itu?" 

Jawab mereka: "Ada yang mengatakan: Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan: Elia 

dan ada pula yang mengatakan: Yeremia atau salah seorang dari para nabi." 

Lalu Yesus bertanya kepada mereka: "Tetapi apa katamu, siapakah Aku ini?" 

Maka jawab Simon Petrus: "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup!" 

Kata Yesus kepadanya: "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus sebab bukan manusia yang 

menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. 

Roma 10:9-11 

Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam 

hatimu, bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan 

diselamatkan. 

Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan 

diselamatkan. 

Karena Kitab Suci berkata: "Barangsiapa yang percaya kepada Dia, tidak akan dipermalukan. 

 

 

anyak bukti, peringatan dan undangan dari Yesus Kristus sudah diberikan-Nya di 

sepanjang buku ini: 

 

 

 Saya mengundang anda untuk menerima Kekristenan sebagai kebenaran dan satu-satunya 

jalan keselamatan...percayalah kepada Yesus, dan dibaptiskan bagi pengampunan dosa anda 

dan anda akan memiliki kepastian bahwa anda akan menerima kehidupan kekal.  Kepastian 

ini berakar kepada apa yang sudah dilakukan Allah di dalam dunia nyata ini berkaitan dengan 

kematian Yesus di kayu salib, penguburan-Nya, kebangkitan-Nya dan kenaikan-Nya ke 

surga. 

 

 Atas dasar ketaatan Yesus Kristus yang sempurna kepada hukum Taurat dan bahwa Ia sendiri 

menerima hukuman atau hukum Taurat maka manusia bisa mendapatkan kepastian akan 

keselamatan mereka.  Melalui iman kepada Yesus saja manusia bisa mendapatkan damai 

sejahtera dengan Allah, dan itulah yang dikatakan Yesus kepada para murid-Nya setelah Ia 

bangkit dari kematian: 

B 



Kesimpulan 

 

 

Yohanes 20:19-23  
19

 Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid 

Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada 

orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah 

mereka dan berkata: "Damai sejahtera bagi kamu!"  
20

 Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangan-Nya dan lambung-Nya kepada 

mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan.  
21

 Maka kata Yesus sekali lagi: "Damai sejahtera bagi kamu! Sama seperti Bapa 

mengutus Aku, demikian juga sekarang Aku mengutus kamu."  
22

 Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata: "Terimalah Roh 

Kudus. 
23

 Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu 

menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. 

 Tidak pernah ada pernyataan kasih yang lebih besar di dunia ini dibandingkan dengan Allah 

yang sudah memberikan Anak-Nya yang dikasih-Nya untuk mati bagi orang-orang berdosa.  

Hanya melalui kematian Yesus, Anak Allah, kita bisa mendapatkan pengampunan atas segala 

dosa kita.  Inilah sebabnya Yesus mengatakan, “Karena itu tadi Aku berkata kepadamu, 

bahwa kamu akan mati dalam dosamu; sebab jikalau kamu tidak percaya, bahwa Akulah Dia, 

kamu akan mati dalam dosamu” (Yohanes 8:24). 

 

 Ketika anda mati, anda membawa dosa-dosa anda.  Anda akan terpisah selama-lamanya dari 

Allah yang kekal.  Tetapi karena Yesus memenuhi tuntutan hukum Taurat untuk kehidupan 

kekal dan karena Ia sudah mati bagi dosa-dosa manusia yang percaya kepada-Nya maka Ia 

berjanji, “Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa mendengar perkataan-Ku dan 

percaya kepada Dia yang mengutus Aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut 

dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup” (Yohanes 5:24). 

 

 Ada batas dan akhir dari kesabaran Yesus, sang Mesias.  Hari ini adalah hari keselamatan.  

Percayalah kepada Yesus dan terimalah baptisan. 

 

 Yesus adalah Raja Damai, itulah sebabnya saya menulis untuk anda dan mendorong anda 

untuk bertobat dari dosa-dosa anda dengan datang kepada Yesus Kristus saja bagi 

keselamatan anda.  Waspadalah bahwa ketika Yesus datang kembali, maka itu adalah untuk 

mengadakan peperangan melawan mereka yang tidak mau tunduk kepada syarat-syarat 

perdamaian-Nya.  Sekaranglah waktunya keselamatan.  
 

. 

Apa respons anda? 
 

Menurut anda, siapakah Yesus itu? 
 

 



Kesimpulan 

 

 

Kalau tulisan ini sudah menjadi berkat bagi anda, silahkan menulis untuk 

memberitahukan kepada saya.  Review atas buku ini akan sangat dihargai.  
 

Kalau anda masih memiliki pertanyaan, silahkan tuliskan kepada saya.  Saya selalu 

merasa senang untuk mendengar sesuatu dari para pembaca.  Tolong pahami 

bahwa saya tidak akan menanggapi email yang hanya sekedar “cut dan paste” dari 

website lain.  Alamat email saya adalah aarongoerner@gmail.com.   
 

 

Website: http://www.bible-quran.com 
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