Dialog antara Muslim dan Kristen

Kata pengantar
dari penulis

Buku ini merupakan ringkasan mengenai dialog berantai antara saya dan beberapa orang dari
pendeta dan pemikir kristen. Diskusi ini di warnai dengan obyektifitas, persahabatan, akhlak
yang baik, dan sangat memperhatikan agar tidak menyinggung simbol-simbol agama, dengan
memakai metode ilmiah dalam berdiskusi.

Saya hadiahkan kitab ini kepada setiap pencari kebenaran yang nyata, dan kepada
setiap orang yang mempunyai perhatian besar untuk mempelajari perbandingan agama.
Dr. Hasan Ba’qiel

Januari 1984.

Apakah Nabi Ibrahim as. seorang yahudi atau kristen?

Kristen: sahabatku hamba Allah, pada waktu kita kecil kita tidak begitu banyak mendengar
dialog-dialog seperti ini, yaitu antar pemikir islam dan kristen.

Muslim: mungkin ini semua karena adanya hubungan antar kedua agama ini, yang mana kami
beriman kepada Allah Tuhan yang maha esa yang telah mengutus para nabi, di antara mereka
adalah Nabi Allah Isa as. Sebagai utusan Allah dan kalimullah yang di dustakan oleh orang-orang
yahudi yang di percayai oleh segenap umat islam.

Allah Swt. Berfirman dalam al Qur’an:
(ingatlah ), ketika Malaikat berkata: “Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu
(dengan kelahiran seorang putra yang di ciptakan) dengan kalimat yang datang dari pada-Nya,
namanya al Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia ini dan di akhirat dan termasuk
orang-orang yang di dekatkan (kepada Allah).(Q S. al Imran : 45).
Dialog-dialog atau diskusi-diskusi seperti ini antara umat islam dan kristen sering di adakan di
Eropa, di kanada, di Amerika serikat, dan di Australia bahkan Vatikan ikut sendiri bergabung
dalam kongres atau seminar bersama dengan ulama-ulama islam mesir, yang pertama kali di
adakan di Roma tahun 1970, kemudian di Cairo tahun (1974 – 1978). Yang pada tahun itu juga
diadakan pertemuan bersama ulama Saudi Arabia di Roma tahun (1978). Sekarang kita
tinggalkan kongres-kongres yang pernah terjadi di Kolombo, dan beberapa pertemuanpertemuan lain di beberapa gereja yang ketika itu ikut juga di undang beberapa ulama islam
untuk memperkenalkan Islam.

Kristen: tetapi yang membuat saya heran adalah bahwasanya usia agama Masihi (Kristen)
sekarang, sudah mencapai dua ribuan tahun, demikian pula kemunculan islam sudah lebih dari
14 abad, namun tidak pernah tercatat dalam sejarah dialog-dialog seperti ini, kecuali di zamanzaman sekarang ini saja?

Muslim: janganlah anda lupa bahwa hubungan antara agama kristen yang di wakili oleh negaranegara Eropa (inggris, Prancis, demikian juga Belanda, Belgia, Spanyol dan Portugal). Dengan
negara-negara Islam yang mayoritasnya dari Asia dan Afrika sepanjang empat abad yang lalu di
warnai dengan hubungan yang bersifat kolonial, hegemoni (penguasaan), bukan hubungan dialog
dan saling memahami. Para penjajah berusaha dengan gigih mengutus para missionaris untuk
membabtis penduduk-penduduk yang berada di bawah kekuasaan mereka dengan menggunakan
berbagai bentuk cara baik dengan cara membujuk bahkan dengan kekerasan.

Dan sasaran utama mereka adalah setiap orang-orang miskin dan tidak berada, seperti
menawarkan pengobatan secara gratis, pakaian dan pekerjaan. Sebenarnya semua hal tersebut

adalah sia-sia, menghabiskan kekayaan hanya untuk memalingkan orang islam dari agama
mereka.
Di sisi lain tidak adanya kesamaan pemikiran antara Islam dan orang-orang barat kristen, kecuali
di akhir-akhir masa perang dunia ke 2, ketika banyak buruh dan guru pindah dari negara Asia
dan Afrika ke Barat demi untuk mendapatkan pekerjaan dan pendidikan. Hal ini menjadi peluang
yang sangat baik untuk memperkenalkan islam dan saling tukar pikiran.

Kristen: apakah anda mengetahui faktor lain yang menyebabkan adanya perhatian yang begitu
besar mengenai dialog semacam ini, khususnya para pemikir islam dan Kristen saat ini?

Muslim: menurut saya , dialog antar agama yang diadakan selama ini telah membuahkan hasil
yang besar dalam menanamkan rasa toleransi dan saling memahami dalam beragama, sekalipun
masih ada persaingan keras dalam medan dakwah untuk meraih pengikut.
oleh karena itu saat ini para penulis barat kembali mengoreksi tulisannya mengenai kedustaan
dan keburukan yang dilontarkan kepada islam dan rasulnya, ini dari satu sisi, disisi lain sekarang
mulai banyak juga orientalis barat yang mengerti bahwa kami umat islam lebih dekat kepada
umat Kristiani dibanding terhadap umat Yahudi dan Ateis, sebagaimana firman Allah dalam
surah Al-Maidah ayat 82 yang artinya : " sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling
keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang yahudi dan orangorang musyrik. Dan sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan
orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata : " sesungguhnya kami ini orang
nasrani " yang demikian itu disebabkan karena diantara mereka itu (orang-orang Nasrani)
terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib, (juga) karena sesungguhnya mereka tidak
menyombongkan diri "

Sebagaimana juga sebagian kelompok umat Kristiani telah masuk islam diakhir-akhir ini yang
merupakan pertama kali dalam sejarah, ketika itu mereka telah mengakui kebenaran nasab
(keturunan) Nabi Muhammad s.a.w yang sampai ke Qidar bin Ismail a.s yang di introduksikan
dalam kamus injil Davis (diterbitkan oleh majelis tinggi doktrin agama Kristen gereja wilayah
Amerika, cetakan tahun 1980) bahwa Qidar adalah nama suku yang disandarkan kepada Ismail
(Kejadian jilid 25, ayat : 13) dan Muhammad berasal dari suku itu.
Introduksi ini juga disebutkan dalam insiklopedi injil internasional dan begitu pula dalam kamus
injil lesmits yang mencatat keterangan dalam kitab Kejadian : " Inilah nama anak-anak Ismael,
disebutkan menurut urutan lahirnya: Nebayot, anak sulung Ismael, selanjutnya Kedar, Adbeel,
Mibsam,
Misyma, Duma, Masa". (Kejadian jilid 25, ayat : 13)

Dan telah ditetapkan bahwa nasab Muhammad sampai kepada Ibrahim , yang mana nasab beliau
berasal dari suku Qurais keturunan Qidar bin Ismail.
Dalam mengamati fakta yang terjadi, maka saya yakin bahwa hal yang paling berharga yang
didapatkan oleh orang-orang barat dengan banyaknya umat Islam yang pindah kesana bukanlah
untuk mengarahkan tenaga atau pikiran dalam membangun peradaban dan kemajuan Negara
tersebut, akan tetapi sejauh mana Islam dapat mulai membentangkan sayapnya disana. Kita
dapat melihat mesjid-mesjid dan pusat-pusat keislaman yang sedang menyebarkan cahayanya
dan menarik banyak orang kembali pada islam, saya tidak katakan berpindah kepada islam

karena semua orang yang dilahirkan ke dunia ini diciptakan fitrahnya untuk mentauhidkan Allah
dan menyembah-Nya, yang menjadikan seseorang Yahudi atau Nasrani hanyalah orang tuanya.

Dan tersebarlah islam dibarat pada masa sekarang (meskipun disaat kuatnya kendali dan
larangan orang-orang barat ) sebagai bukti bahwa islam tidak tersebar dengan peperangan atau
kekerasan dan islam tidak perlu adanya pengiriman utusan yang harus menghabiskan kekayaaan
dan ditopang dengan kekuatan politik yang semua itu dibantu dengan statistik.

Kristen : jika tiga agama samawi: Yahudi,Masehi dan Islam semuanya itu bersumber dari Tuhan
pencipta yang Maha Esa, maka pokok permasalahan, apa perbedaan di antara ketiga agama
tersebut dan juga perbedaan antara pemeluknya ?

Muslim : pada dasarnya semua Nabi mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad s.a.w diutus
oleh Allah untuk satu risalah (visi dan misi ) yang sama yaitu islam, karena islam maknanya
patuh dan taat kepada Tuhan yang Maha Esa dan semua yang diturunkan kepada Rasul-Rasul –
Nya (kitab-kitab) . Islam, adalah nama yang dipilih oleh Tuhan sebagai petunjuk untuk semua
ciptaan-Nya, dan Allah sendiri yang menyebutkan itu dalam kitab-Nya yang berbunyi : "pada hari
ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu
takut kepada mereka, dan takutlah kepada-Ku . Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu
agamamu dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku dan telah Kuridhai Islam itu jadi agama
bagimu" (Q.S Al-Maidah :3)

Dimana tidak disebutkan kata "yahudiyyah" dan "masehiyyah", baik di kitab perjanjian lama
ataupun perjanjian baru, tidak juga terdapat dalam kamus injil manapun, bahkan tak seorang
pun dari Nabi bani israil pernah mengatakannya, seperti Al Masih Isa a.s tidak pernah
menyandarkan dirinya kepada kalimat itu, bahkan dia datang bukan untuk mengajarkan ajaran
masehi dipermukaan bumi ini dan juga tidak mengklaim dirinya seorang penganut ajaran itu.
Kata itu baru dikenal sekitar tahun 43 masehi yaitu setelah beberapa tahun perginya Al-masih
(diangkat oleh Allah). Silahkan baca kitab Kisah Rasul:
" Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus; dan setelah bertemu dengan dia, ia
membawanya ke Antiokhia.

Mereka tinggal bersama-sama dengan jamaah itu satu tahun lamanya, sambil mengajar banyak
orang. Di Antiokhialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen.
(Kisah Rasul jilid 11, ayat : 26)
Kalimat ini juga diulang-ulang oleh raja Agribos kepada Paulus dalam kitab Kisah Rasul ; "Jawab
Agripa: ""Hampir-hampir saja kauyakinkan aku menjadi orang Kristen." (Kisah Rasul jilid 26,
ayat 28)

Dengan dua sebab diatas kalimat itu digunakan oleh musuh-musuh Almasih Isa a.s, kemudian
terakhir kalimat itu di tuturkan oleh Batras dalam suratnya untuk membantu para pengikut Al
masih yang berada dalam kesusahan, yang berbunyi :" Tetapi, jika ia menderita sebagai orang

Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus
itu" (Batras 1 jilid 4, ayat 16)

Dari sini orang islam pertama dipermukaan bumi ini adalah Adam, kemudian setelah itu diikuti
oleh para Nabi yang lain,Nuh, dan setelahnya sampai kepada Ibrahim, bapak para Nabi.

Kristen : sebentar ! bagaimana Ibrahim bisa dikatakan seorang muslim, sedangkan yang dikenal,
dia adalah yahudi ?

Muslim : yahudi? Siapa yang mengatakan itu?

Kristen : kami telah mempelajarinya dan tidak diragukan bahwa injil juga menguatkan hal itu.

Muslim : dimanakah disebutkan dalam injil ?
Agar tidak membuang-buang waktu anda, biar saya bantu ! silahkan baca kitab Kejadian jilid 11,
ayat 31!!

Kristen: "Lalu Taarah membawa Abram, anaknya, serta cucunya, Lot, yaitu anak Haran, dan
Sarai, menantunya, isteri Abram, anaknya; ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari UrKasdim untuk pergi ke tanah Kanaan, lalu sampailah mereka ke Haran, dan menetap di sana."

Muslim : berarti Ibrahim yang dilahirkan dikota Orilkadiniyyin bukan lah seorang yahudi, karena
ada dua alasan, yaitu :

1. karena kota Orilkadini terletak di wilayah yang diapit oleh dua sungai (Dejlah dan Efrat)

2.karena kalimat yahudi berasal dari nama "Yahudza" yaitu salah satu cucu Nabi Ibrahim a.s
Kemudian silahkan baca kitab kejadian jilid 12, ayat 4-5 !!

Kristen : " Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan TUHAN kepadanya, dan Lotpun ikut
bersama-sama dengan dia; Abram berumur tujuh puluh lima tahun, ketika ia berangkat dari
Haran. Abram membawa Sarai, isterinya, dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang
didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran; mereka berangkat ke tanah
Kan’aan, lalu sampai di situ."

Muslim : berarti Ibrahim ketika dia pindah dan pergi ke Bumi kan'an berumur tujuh puluh lima
tahun sebagaimana yang di kuatkan oleh kitab kejadian jilid 17 ayat 8 yang berbunyi : "

Kepadamu dan kepada keturunanmu akan Kuberikan negeri ini yang kaudiami sebagai orang
asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan Kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya; dan
Aku akan menjadi Allah mereka."
Kemudian silahkan baca dalam kitab yang sama jilid 14 ayat 13

Kristen : "Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang
Ibrani itu, yang tinggal dekat pohon-pohon tarbantin kepunyaan Mamre, orang Amori itu,
saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram".

Muslim : Jadi bagaimana Ibrahim bisa di katakan seorang yahudi sedangkan injil menguatkan
bahwa dia adalah orang ibrani. Dan kalimat ibrani di tujukan kepada orang-orang yang
menyeberangi sungai Efrat dari timur ke barat. Silahkan baca kitab Kejadian jilid 32 ayat 28, anda
akan melihat bagaimana nama Ya'qub berubah menjadi israil.

Kristen : ' Lalu kata orang itu: "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab
engkau telah berjihad bersama Allah dan manusia, dan engkau menang."

Muslim : berarti Ibrahim adalah orang ibrani sedangkan keturunan Ya'qub adalah orang-orang
Israel yang berasal dari dua belas orang anak yang kemudian terpecah menjadi dua belas suku
bani Israel, diantara mereka itu adalah suku yahudza : dialah orang yang pertama kali diberi
gelar yahudi dan dia juga yang berinisiatif membatasi gelar tersebut di peruntukan kepada
keturunannya saja.

Dan sekarang jika anda juga ingin tahu apakah Musa as yahudi atau tidak silahkan baca kitab
Keluaran jilid 6 ayat 16-20!

Kristen : “Inilah nama anak-anak Lewi menurut urutan kelahirannya: Gerson, Kehat dan Merari.
Umur Lewi seratus tiga puluh tujuh tahun.
Anak-anak Gerson: Libni dan Simei, menurut kaum mereka.
Anak-anak Kehat: Amram, Yizhar, Hebron dan Uziel. Umur Kehat seratus tiga puluh tiga tahun.
Anak-anak Merari: Mahli dan Musi. Itulah kaum-kaum Lewi menurut urutannya.
Dan Amram mengambil Yokhebed, saudara ayahnya, menjadi isterinya, dan perempuan ini
melahirkan Harun dan Musa baginya. Umur Amram seratus tiga puluh tujuh tahun".

Muslim : berarti Musa bukanlah yahudi kerena dia bukan salah satu cucu yahudza tetapi dia
adalah salah satu cucu (keturunan) lewi anak Ya'qub dan inilah Musa al-lewi as, yang Allah utus
ke bani Israel dengan membawa ajaran taurat

Kristen : bagaimana anda bisa tahu semua ini dengan terperinci ?

Muslim : ini semua berasal dari alquran, karena alquran menurut kami adalah patokan dan
barometer semua ajaran dan keyakinan , dialah yang memperbaiki tingkah laku dan perbuatan
manusia sesuai dengan ajaran dan kepercayaan yang benar menurut alquran, alquran adalah
kitab terakhir yang di turunkan oleh Allah swt dan dia bebas dari perubahan serta
penyelewengan. Allah swt sendiri yang memelihara kitabnya dari itu semua sebagaiman firman
Nya dalam surah al-Baqarah ayat 2 "kitab (al Qur’an) ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk
bagi mereka yang bertakwa”.
dan di surah Al-Hijr ayat 9 : "Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al Quran, dan
sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya”.

Ayat terakhir ini (al-Hijr) merupakan tantangan atas ketidak mampuan seluruh manusia
menjaganya dan sebagai bukti yang jelas kebenaran ajaran Islam. Telah berlalu selama empat
belas abad tidak satu kalimatpun bahkan satu huruf dari alqur’an ada perubahan atau pemalsuan
walaupun orang orang kafir berusaha menyelewengkannya dan menyembunyikan kebenaran
serta kehebatan al-quran, sungguh benar firman Allah swt yang berbunyi :"Dan sesungguhnya
Kamilah yang menurunkan Al Quran , dan sesungguhnya Kami benar-benar menjaganya" (al-Hijr
ayat 9). Dia telah memelihara kitab Nya sebagaimana janji Nya sampai hari kiamat nanti.

Sebaliknya telah saya sebutkan semua kitab samawi yang terdahulu : Taurat Musa, Dzabur Daud
dan Injil Isa semuanya dirubah-rubah, diselewengkan, ada yang sebagiannya dihapus dan
disembunyikan kebenaran ajarannya bahkan dimasukkan tulisan-tulisan yang berasal dari
perkataan manusia!

Kristen : jadi apa yang dikatakan al-quran tentang perkara Ibrahim dan Musa yang ada
hubungannya dengan ajaran yahudi?

Muslim : Allah s.w.t berfirman dalam surah Al Imran ayat 65 yang artinya : " Hai Ahli kitab
mengapa kamu bantah-membantah tentang hal Ibrahim , padahal Taurat dan Injil tidak
diturunkan melainkan sesudah Ibrahim. Apakah kamu tidak berpikir ? " .

Begitu juga pada ayat 67 yang berbunyi : "Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan (pula)
seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lurus, lagi berserah diri (kepada Allah) dan
sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang musyrik “.

Kemudian dalam surah al Baqarah ayat 140 yang artinya : "Ataukah kamu (hai orang-orang
yahudi dan Nasrani) mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Ya'qub dan anak cucunya adalah
penganut agama Yahudi atau Nasrani ? katakanlah : "apakah kamu yang lebih mengetahui
ataukah Allah dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang menyembunyikan
syahadah dari allah yang ada padanya? Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu
kerjakan".

Kristen : tetapi kata "  " اadalah kata yang berbahasa arab, asing menurut Ibrahim, Musa dan
seluruh Nabi sebelumnya.

Muslim : tidak !! seluruh Nabi dari Nabi Adam sampai Muhammad, mereka semua mengenal
dengan Nama Allah () ا, kata ini berasal dari "  " اkemudian dihapus hamzahnya sehingga
menjadi " "ا. Ini adalah nama yang pantas di Esakan dan kata inilah yang juga diucapkan dalam
bahasa ibrani yaitu " iluha " yang walaupun orang-orang yahudi juga mengucapkannya dengan
bentuk jamak (banyak ) yaitu " iluhim " yang berarti menafikan ketauhidan atau keEsaan , selain
itu juga dalam bahasa Arom adalah " alaaha" seperti yang diucapkan oleh Isa a.s .

Dari sini anda tahu bahwa lafadz (kata) "  " اwalaupun asing ditelinga kristen selain arab, dia
adalah satu nama yang diajak seluruh Nabi untuk disembah.
Tidakkah anda lihat bahwa nama yang mulia "  " اadalah nama yang pantas untuk ditauhidkan,
tidak ada cacat dan noda padanya.

Dia adalah satu-satunya nama, yang tidak bisa di duakan atau diganti dengan nama lain saat
dimana banyak orang-orang yang telah berbuat semaunya, menyelewengkannya dengan
mengatakan Dewa-Dewa,Tuhan dewata dan sebagainya.
Nama tersebut " " اadalah satu-satunya nama bagi sang pencipta yang telah mengutus seluruh
Nabi untuk mengajak manusia menyembah dan mentaati-Nya .
Bukan itu saja, bahkan begitu banyak syiar-syiar islam yang nampaknya aneh dalam pandangan
orang kristen, tapi semua itu adalah ajaran seluruh Nabi, diantaranya : wudhu sebelum shalat ,
ternyata itu juga sudah dikenal dalam awal ajaran yahudi, sebagaimana disebutkan dalam kitab
perjanjian lama, jilid 40, ayat 31-32 : " Musa dan Harun serta anak-anaknya membasuh tangan
dan kaki mereka dengan air dari dalamnya.
Apabila mereka masuk ke dalam Kemah Pertemuan dan apabila mereka datang mendekat
kepada mezbah itu, maka mereka membasuh kaki dan tangan—seperti yang diperintahkan
TUHAN kepada Musa.."

Dan di dalam kitab perjanjian baru, pada kisah rasul jilid 21, ayat 26 :" Pada hari berikutnya
Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia, dan ia membersihkan dirinya bersama-sama
dengan mereka, lalu masuk ke Bait Allah untuk memberitahukan, bilamana pentahiran akan
selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing”.
Anda bisa lihat sendiri di teks terakhir ketekunan Paulus dalam bersuci (walaupun dia yang telah
membuat ajaran-ajaran baru yang merubah itu semua, sebagaimana yang akan dijelaskan nanti)

Mungkin anda juga tahu,diantara syarat sah shalat perempuan muslim adalah menutup
kepalanya, maka bandingkan lah dengan yang disebutkan di korintus jilid 11, ayat 5,6,13 :
" tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung,di
ibaratkan menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya.
Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting
rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan, bahwa rambutnya digunting atau
dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya.

Pertimbangkanlah sendiri: Patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak
bertudung?(jilid 11 ,ayat : 16)

Oleh karena itu kami melepas sandal ketika shalat, dan shalat kami juga di laksanakan dengan
cara berdiri, rukuk, dan sujud persis seperti yang telah dilakukan oleh semua Nabi sebelum
datangnya islam. Silahkan anda baca :

1." Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan TUHAN yang menjadikan kita”.
(mazmur jilid 95, ayat 6 )

2." Dan keempat makhluk itu berkata: "Amin". Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan
menyembah." (yusya` jilid 5,ayat 14)

3." Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia
membungkuk ke tanah, dengan mukanya di antara kedua lututnya". ( raja-raja 1 jilid 18, ayat 42)

4. " Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu Kemah Pertemuan, lalu sujud.
Kemudian tampaklah kemuliaan TUHAN kepada mereka." (bilangan jilid 20, ayat 6 )

5. " Lalu Ia berfirman: "Janganlah datang dekat-dekat: tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab
tempat, di mana engkau berdiri itu, adalah tanah yang kudus." (keluaran jilid 3, ayat 5 )
" Lalu firman Allah kepadanya: Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat, di mana
engkau berdiri itu, adalah tanah yang kudus." (kisah rasul jilid 7, ayat 33)

Bukan hanya itu, kalau anda tahu akan membuat lidah anda kelu karena kagum dan bingung
bahwa dalam ritual haji seperti tawaf di ka'bah merupakan salah satu syiar seluruh Nabi,
termasuk Nabi-nabi Israel.

Kristen : bagaimana bisa seperti itu? Sedangkan saya tidak pernah menjumpai adanya isyarat
yang menunjukan tentang haji atau ka'bah dalam kitab suci!

Muslim : itu di sebutkan dalam banyak tempat, mungkin ini kurang perhatian anda terhadap
kitab sendiri, silahkan anda baca:

1. "Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan
mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya." Ia menamai tempat itu Betel;
dahulu nama kota itu Lus.(Kejadian jilid 28 ayat 18-19)

2. Allah berfirman kepada Yakub: "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ, dan buatlah di
situ mezbah bagi Allah, yang telah menampakkan diri kepadamu, ketika engkau lari dari Esau,
kakakmu."Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersamasama dengan dia: "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu,bersihkanlah
dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel; aku akan membuat
mezbah di situ bagi Allah, yang telah menjawab aku di saat-saat aku mengalami kesulitan dan
yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh."Mereka menyerahkan kepada Yakub segala
dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka, lalu Yakub
menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikhem. (Kejadian jilid 35 ayat 1-4)

sekarang dapat di simpulkan bahwa apa yang dilakukan ya'kub as. yaitu menghancurkan semua
sesembahan yang sesat adalah sama dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw
ketika awal memasuki mekah, beliau hancurkan semua berhala dan juga Beliau keluarkan
gambar-gambar yang berada di dalam ka'bah.

3. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu.
Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya: "Kumpulkanlah batu." Maka mereka
mengambil batu dan membuat timbunan, lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan
itu.Laban menamai timbunan batu itu Yegar-Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galed Lalu kata
Laban: "Timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Itulah
sebabnya timbunan itu dinamainya Galed, dan juga Mizpa, sebab katanya: "TUHAN kiranya
berjaga-jaga antara aku dan engkau, apabila kita berjauhan. ( Kejadian jilid 31 ayat 45-49)

4. Lalu Roh TUHAN menghinggapi Yefta; ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye,
kemudian melalui Mizpa di Gilead, dan dari Mizpa di Gilead ia berjalan terus ke daerah bani
Amon.Lalu bernazarlah Yefta kepada TUHAN, katanya: "Jika Engkau sungguh-sungguh
menyerahkan bani Amon itu ke dalam tanganku,maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk
menemui aku, pada waktu aku kembali dengan selamat dari bani Amon, itu akan menjadi
kepunyaan TUHAN, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran." Kemudian
Yefta berjalan terus untuk berperang melawan bani Amon, dan TUHAN menyerahkan mereka ke
dalam tangannya.Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Aroer
sampai dekat Minit—dua puluh kota banyaknya—dan sampai ke Abel-Keramim, sehingga bani
Amon itu ditundukkan di depan orang Israel , kemudian Yefta pulang ke Mizpa ke rumahnya.
(:Hakim-hakim 11 / 29 – 39).

5. Lalu majulah semua orang Israel; dari Dan sampai Bersyeba dan juga dari tanah Gilead
berkumpullah umat itu secara serentak menghadap TUHAN di Mizpa.
(Hakim-hakim jilid 20 ayat 1)

6. Orang-orang Israel telah bersumpah di Mizpa, demikian: "Seorangpun dari kita takkan
memberikan anaknya perempuan kepada seorang Benyamin menjadi isterinya." Ketika bangsa
itu datang ke Betel dan tinggal di situ di hadapan Allah sampai petang, maka merekapun
menyaringkan suaranya menangis dengan sangat keras (Hakim-hakim jilid 21 ayat 1-2)

7. Lalu berkatalah Samuel: "Kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mizpa; maka aku akan berdoa
untuk kamu kepada TUHAN. (Samuel 1 jilid 7 ayat 5)

8. Dari sana engkau akan berjalan terus lagi dan sampai ke pohon tarbantin Tabor, maka di sana
engkau akan ditemui oleh tiga orang laki-laki yang naik menghadap Allah di Betel; seorang
membawa tiga ekor anak kambing, seorang membawa tiga ketul roti dan yang lain lagi sebuyung
anggur (Samuel 1 jilid 10 ayat 3)

Semoga sekarang jelas bagi anda bahwa tidak lah semua tempat dipermukaan bumi ini bisa
dikatakan dengan nama "Bait el" atau "Misfah" selain satu tempat yaitu Mekah al-Mukarramah
yang telah di bangun oleh Ibrahim dan Ismail putranya as. Dan ditempat itu pula lahir dan
tumbuhnya Nabi besar Muhammad saw yang kami Imani dan ikuti semua ajarannya
sebagaimana juga kami mengimani seluruh Nabi dan Rasul sebelum dia.

Saya begitu panjang lebar menjelaskan kepada anda tentang hubungan Ibrahim dengan Nabinabi yang lain dan hubungan mereka satu sama lain dalam satu Risalah yaitu Islam. Semoga ini
semua membuat anda berminat untuk mengenal lebih dalam lagi tentang Islam dan penganutnya
serta kepribadian Muhammad saw sebagaimana juga telah disebutkan dalam kitab suci kalian
dan lain sebagainya.

Ini semua jilkalau anda benar-benar ingin mencari tahu serta ingin mendapatkan kebenaran
yang bagaimanapun bentuknya?

Kristen : saya benar-benar ingin mendengarkan anda walaupun tetap sesuai dengan
kepercayaan saya. Karena sering sekali perhatian saya tertarik kepada buku-buku pemikir Islam
yang telah mendorong akal pikiran saya untuk bertanya-tanya???.

Muslim : apakah semua itu mendorong anda merujuk kepada sebagian pemahaman dan
pemikiran terdahulu?

Kristen : sampai waktunya nanti, saya jadi sangat tertarik unuk mengetahui lebih banyak lagi
tetang Islam dan saya ingin sekali menyingkap semua yang terjadi di dalam kitab-kitab kemudian
melontarkan pertanyaan-pertanyaan kepada teman-teman muslim, tapi kemudian itu semua
tidak menghilangkan kehausan saya. Yang saya inginkan sekarang adalah mendapatkan jawaban
yang memuaskan, rasional dan menenangkan jiwa saya. Jawaban yang berdasarkan logika dan
hakikat yang jelas, bukan jawaban yang didasari karena fanatic dan ikut-ikutan!

Muslim : anda benar! Saya paham sikap anda, tetapi saya seperti orang muslim yang lain kami
tidak pantas memaksa seseorang untuk merubah pemikirannya. Kami hanya menyampaikan
kebenaran yang kami ketahui kepada orang yang mau mendengarkannya.

Kristen : tapi saya tetap bebas untuk memperoleh pemikiran yang bisa memuaskan saya?

Muslim : tentu kawan! Karena tidak ada paksaan dalam agama.

Kristen : tetapi kenapa orang-orang muslim giat sekali mengajak kristen kepada Islam?

Muslim : Ini sudah menjadi perkara biasa, sebagaimana umat kristiani mengajak orang-orang
yahudi untuk mengakui Isa adalah seorang al-maseh (pembawa ajaran masehi) yang disebutkan
dalam kitab mereka, maka kamipun juga mengajak orang-orang Kristen, yahudi dan manusia
seluruhnya untuk mempercayai Muhammad sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Dan Muhammad
saw sendiri menyuruh kami untuk menyampaikan misi dakwahnya kepada seluruh manusia.
Beliau bersabda yang artinya : Sampaikan dariku walaupun satu ayat (satu ayat dari al-quran).

Dalam kitab Yesaya Jilid 21 ayat 13 juga disebutkan dengan ungkapan : " prediksi-prediksi Negeri
Arab" yang berarti al-quran yang mulia ini menjadi sebuah amanat yang diembankan kepada
setiap individu muslim, baik yang berkebangsaan Arab ataupun tidak untuk menyebarkannya
dan mengajak orang lain kepada al-quran (mengamalkannya)
Dan telah di sebutkan kata 'Wahyu' dalam kitab Yesaya Setelah para pengendara himar dan unta
bermimpi : " Apakah TUHAN memusnahkan umat-Nya seperti Ia memusnahkan orang yang
memusnahkan mereka? Atau apakah Ia membunuh umat-Nya seperti Ia membunuh orang yang
membunuh mereka?"
(Yesaya jilid 27 ayat:7)

Kemungkinan yang pertama sebagai isyarat masuknya al-masih ketempat suci (Baitul Maqdis)
silahkan baca kitab yohanes jilid12 ayat 14 : "Yesus menemukan seekor keledai muda lalu Ia naik
ke atasnya, seperti ada tertulis ".

dan juga dalam kitab mateus jilid 21 ayat 5 : "Katakanlah kepada puteri Sion: Lihat, Rajamu
datang kepadamu, Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai, seekor keledai beban yang
muda.."

Jadi sejauh manakah isyarat itu menunjukan kepada onta? Sekilas, itu menunjukan kedatangan
Nabi Muhammad saw lebih dari enam ratus tahun setelah al-maseh Isa as, jika kita tidak bisa
menerima isyarat yang jelas ini berarti kita telah mengingkari kenabian Yesaya.

Kristen : tafsiran anda terhadap kenabian Yesaya ini membuat saya harus kembali membaca
kitab suci dengan seksama dan teliti kemudian akan saya lanjutkan dialog ini bersama anda.

Muslim : saya sambut itu dengan senang sekali, saya rasa perkara keyakinan (akidah) adalah
perkara yang terpenting dalam kehidupan manusia karena itu berkaitan dengan tempat
kembalinya nanti. Semua yang kita rasakan dan nikmati dalam kehidupan dunia, semuanya akan
lenyap dan binasa sedangkan kehidupan akhirat kekal abadi, sekarang manusia telah diperbudak

materi dan perhiasan dunia, maka mari kita kembali membahas apa yang kita sepakati dan yang
kita masih berbeda dalam hal itu. Kami mengenal Allah lewat akal dan beriman kepada islam
lewat dalil dan bukti, bahkan kitab suci kalian sendiri mengajak untuk menggunakan akal sehat. :
"Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik." (Tesalonika 1 jilid 5 ayat 21)

Kristen : sebelumnya anda telah menyebutkan bahwa keterangan 'pengendara onta' dalam kitab
Yesaya Dan menyimpulkan bahwa itu menunjukan kepada Muhammad, maka apakah
kepribadian Muhammad saw juga disebutkan dalam kitab suci?

Muslim : ya, anda akan lihat nanti!

Kristen : dalam perjanjian lama atau baru?

Muslim : di kedua-duanya! Saya rasa ada baiknya kita mulai dialog ini dengan masalah
ketuhanan dan apa saja yang berkaitan dengan itu seperti ketuhanan trinitas, tabi'at (kekuatan)
ketuhanan al-maseh dan keadaannya menjadi anak tuhan serta masalah dosa pertama dan
perkara tebusan. Yang semua anggapan itu tidak dibawa oleh al-maseh bahkan dia sendiri telah
mewanti-wantikannya (melarangnya) sebagaimana disebutkan dalam kitab mateus jilid 15 ayat
9 : "Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik."

Bagian kedua :

Firman Tuhan ataukah perkataan manusia ?

Muslim : apakah benar, anda melihat semua kalimat yang ada dalam kitab suci dari awal sampai
akhir , baik yang ada di kitab perjanjian lama atau perjajian baru, semuanya berasal dari Tuhan ?

Kristen : tentu, pasti ! saya yakin semuanya bersumber dari firman Tuhan .

Muslim : kalau begitu, mari kita baca sama-sama apa yang dikatakan oleh luqas dalam injilnya
jilid 1, ayat 2-3 !!

Kristen : "Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik"

Muslim : jika luqas sendiri mengaku bahwa dia tidak mengoreksi apa yang ia riwayatkan dalam
injilnya, tetapi dia mengutip dari orang-orang sebelumnya dan mereka itulah orang-orang yang
satu zaman (hidup pada zaman itu dan tahu persis dengan kejadian-kejadian tersebut)
sedangkan mereka semua adalah manusia.
Maka bagaimana mungkin injilnya luqas berasal dari Tuhan ??!!

Kristen : kemungkinan yang berasal dari perkataan manusia hanya pada bagian ini saja!

Muslim : tetapi sejarah membuktikan bahwa kitab Bibel itu sudah sering mengalami
pembenahan dan penyesuaian seiring berjalannya waktu , contohnya yang terkini terjadi pada
cetakan Inggris terbaru sebagai tulisan yang dipegangi dan dijadikan referensi 1952 kemudian di
tahun 1971.
Begitu juga naskah (tulisan) amerika terbaru yang juga sebagai pegangan serta terjemahan
internasional yang juga menjadi pedoman dalam semua tulisan itu , banyak keteranganketerangan yang dihapus padahal itu merupakan bagian dari kitab suci cetakan terdahulu
(cetakan raja James). juga seperti pendiri Rider Dejest yang telah berusaha mengoreksi itu semua
secara independent, menghapus hampir separo kitab perjanjian lama dan sekitar seperempatnya
lagi dari perjanjian baru. Saya kembali bertanya kepada anda apakah kitab yang dimana-mana
terdapat kesalahan bisa dikatakan bersumber dari Tuhan?

Kristen : tentu tidak, tetapi kesalahan apakah yang anda maksud?

Muslim : anggaplah misalnya begini, satu ayat dalam kitab suci menyebutkan bahwa seseorang
telah meninggal pada umur lima puluh tahun, kemudian ada ayat lain yang menegaskan bahwa
orang itu meninggal pada umur enam puluh tahun, apakah ayat ini benar berasal dari tuhan?

Kristen : tentu tidak! Maka salah satunya atau bahkan keduanya salah dan tidak bisa dikatakan
berasal dari tuhan!

Muslim : begitu pula,jika dalam satu kitab ada pertentangan antara dua keterangan apakah bisa
dikatakan kitab itu dari Tuhan?

Kristen : tentu juga tidak! Perkataan yang bersumber dari wahyu tuhan tidak boleh ada
kesalahan atau pun pertentangan

Muslim : jika tidak boleh, berarati bukan berasal dari tuhan?

Kristen : pasti!

Muslim : dan kita tidak bisa mempercayai semua yang ada dalam kitab suci tanpa diklarifikasi
terlebih dahulu? sekarang saya bertanya kepada anda, jika ada terdapat kesalahan, maka dari
manakah datang kesalahan itu?

Kristen : mungkin kesalahan itu ada dalam penulisan atau perubahan yang disengaja oleh
penulis dengan adanya penghapusan dan penambahan.

Muslim : sekarang akan saya buktikan kepada anda bahwa dalam kitab Bibel terdapat
pertentangan dimana-mana, semoga anda bisa kembali mengoreksi apakah Al kitab firman
Tuhan atau tidak.

Kristen : saya tetap yakin, bahwa Al kitab adalah firman tuhan, mustahil terdapat pertentangan.

Muslim : sebentar! Pastikan dulu beberapa contoh pertentangan yang ada dalam kitab suci yang
akan saya sebutkan kepada anda!

Kristen : dimana? Di kitab perjanjian lama atau baru?

Muslim : di kedua-duanya. Diantaranya :

1. seribu tujuh ratus atau tujuh ribu pengendara kuda?

# Daud menawan dari padanya seribu tujuh ratus orang pasukan berkuda dan dua puluh ribu
orang pasukan berjalan kaki, lalu Daud menyuruh memotong urat keting segala kuda kereta,
tetapi dengan meninggalkan seratus ekor kuda kereta.'(Samuel jilid 8 ayat 4)

# ' Daud merebut dari padanya seribu kereta, tujuh ribu orang pasukan berkuda dan dua puluh
ribu orang pasukan berjalan kaki, lalu Daud menyuruh memotong urat keting segala kuda kereta,
tetapi dengan meninggalkan seratus ekor kuda kereta'. (hari pertama jilid 18 ayat 4)

2. Tou atau Toue? Dan Hadoram atau Yoram ?

#' Ketika didengar Tou, raja Hamat, bahwa Daud telah memukul kalah seluruh tentara
Hadadezer,maka Tou mengutus Yoram, anaknya, kepada raja Daud untuk menyampaikan salam
dan mengucapkan selamat kepadanya, karena ia telah berperang melawan Hadadezer dan
memukul dia kalah, sebab Hadadezer sering memerangi Tou. Dan Yoram membawa barangbarang perak, emas dan tembaga'.(Samuel 2 jilid 8 ayat 9-10)

# ' Ketika didengar Tou, raja Hamat, bahwa Daud telah memukul kalah seluruh tentara
Hadadezer, raja Zoba, maka ia mengutus Hadoram, anaknya, kepada raja Daud untuk
menyampaikan salam dan mengucapkan selamat kepadanya, karena ia telah berperang melawan
Hadadezer dan memukul dia kalah, sebab Hadadezer sering memerangi Tou. Dan Hadoram
membawa pelbagai barang-barang emas, perak dan tembaga.' (hari pertama jilid 18 ayat 9-10)

3. tujuh ratus ataukah tujuh ribu kendaraan ? empat puluh ribu penunggang kuda atau
penunggang kambing?

# ' tetapi orang Aram itu lari dari hadapan orang Israel, dan Daud membunuh dari orang Aram
itu tujuh ratus ekor kuda kereta dan empat puluh ribu orang pasukan berkuda. Sobakh, panglima
tentara mereka, dilukainya sedemikian, hingga ia mati di sana.' (Samuel 2 jilid 10 ayat 18)

# ' tetapi orang Aram itu lari dari hadapan orang Israel, dan Daud membunuh dari orang Aram
itu tujuh ribu ekor kuda kereta dan empat puluh ribu orang pasukan berjalan kaki; juga Sofakh,
panglima tentara itu, dibunuhnya.' (hari pertama jilid 19 ayat 18)

4. Isybaal ataukah Yasobam ? delapan ratus ataukah tiga ratus ?

#' Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud: Isybaal, orang Hakhmoni, kepala triwira; ia
mengayunkan tombaknya melawan delapan ratus orang yang tertikam mati dalam satu
pertempuran.' (Samuel 2 jilid 23 ayat 8)

#' Inilah daftar para pahlawan yang mengiringi Daud: Yasobam bin Hakhmoni, kepala triwira; ia
mengayunkan tombaknya melawan tiga ratus orang yang tertikam mati dalam satu
pertempuran.'(hari pertama jilid 11 ayat 11)

5. Tuhan atau setan?

# ' Bangkitlah pula murka TUHAN terhadap orang Israel; Ia menghasut Daud melawan mereka,
firman-Nya: "Pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda.' ( Samuel 2 jild 24 ayat 1 )

# ' syaithon bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang
Israel.' (hari pertama jilid 21 ayat 1)

6. apakah Mikael mempunyai anak atau tidak?

# 'Mikhal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya' (Samuel 2 jilid 6 ayat 23)

#' Lalu raja mengambil kedua anak laki-laki Rizpa binti Aya, yang dilahirkannya bagi Saul, yakni
Armoni dan Mefiboset, dan kelima anak laki-laki Merab binti Saul, yang dilahirkannya bagi Adriel
bin Barzilai, orang Mehola itu,' (samuel 2 jilid 21 ayat 8)

Kristen : bagaimana anda tahu semua ini, contohnya saya selamanya tidak memandang
perbedaan-perbedaan ini, apakah terdapat tambahan kesalahan atau kerancuan lagi?

Muslim : apakah semua ini tidak cukup membuat anda kembali mengoreksi penisbahan
perkataan ini kepada tuhan?

Baik, silahkan juga baca kitab kejadian jilid 6 ayat 8 : " Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di
mata TUHAN".
tapi, apakah anda tau berapa lama kah Nuh hidup? Nuh hidup lebih dari 120 tahun,silahkan
sekarang baca kitab kejadian jilid 9 ayat 29!

Kristen : "Jadi Nuh mencapai umur sembilan ratus lima puluh tahun, lalu ia mati.."

Muslim : umat kristiani meyakini bahwa tuhan telah menciptakan adam menurut gambarnya
(bentuk rupanya) sesuai dengan yang ada dalam kitab kejadian jilid 1 ayat 26-27 : Berfirmanlah
Allah: "Baiklah Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Kita, supaya mereka
berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh
bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi."

Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakanNya dia, laki-laki dan perempuan dan diciptakan-Nya mereka".
tapi itu bertentangan dengan yang ada dalam kitab Yesaya jilid 40 ayat 18 dan 25 : "Jadi dengan
siapa hendak kamu samakan Allah, dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia?"
(Yesaya jilid 40, ayat : 18).

"Dengan siapa hendak kamu samakan Aku, seakan-akan Aku seperti dia? firman Yang
Mahakudus."(Yesaya jilid 40 , ayat : 25) begitu juga yang ada di kitab Mazmur jilid 89 ayat 6 :
"Sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan TUHAN, yang sama seperti TUHAN di antara
penghuni sorgawi?".

Dan semisalnya juga ada dalam kitab Yeremea jilid 10 ayat 6-7 : "Tidak ada yang sama seperti
Engkau, ya TUHAN! Engkau besar dan nama-Mu besar oleh keperkasaan.Siapakah yang tidak
takut kepada-Mu, ya Raja bangsa-bangsa? Sungguh, kepada-Mulah seharusnya sikap yang
demikian; sebab di antara semua orang bijaksana dari bangsa-bangsa dan di antara raja-raja
mereka tidak ada yang sama seperti Engkau!"

Kristen : tapi, apakah semua yang anda sebutkan ini di kitab perjanjian lama sudah cukup?

Muslim : baik, saya juga akan sebutkan yang ada dalam perjanjian baru, bandingkanlah
keterangan ini : "Bapa yang mengutus Aku, Dialah yang bersaksi tentang Aku. Kamu tidak pernah
mendengar suara-Nya, rupa-Nyapun tidak pernah kamu lihat"(Yohanes jilid 5 ayat 37)
dengan keterangan : "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".
(yohanes jilid 14 ayat 9) kemudian bandingkan lagi keterangan ini : " Kalau Aku bersaksi tentang
diri-Ku sendiri, maka kesaksian-Ku itu tidak benar" (yohanes jilid 5 ayat 31) dengan :
" Jawab Yesus kepada mereka, kata-Nya: "Biarpun Aku bersaksi tentang diri-Ku sendiri, namun
kesaksian-Ku itu benar, sebab Aku tahu, dari mana Aku datang dan ke mana Aku pergi. Tetapi
kamu tidak tahu, dari mana Aku datang dan ke mana Aku pergi".
( Yohanes jilid 8 , ayat 14)!!

Untuk sementara saya cukupkan dulu dengan dua contoh yang bertentangan ini, sampai saatnya
nanti akan kita paparkan dengan panjang lebar saat kita mendiskusikan pemahamanpemahaman yang muncul terhadap umat kristiani seiring berjalannya waktu,seperti Trinitas,
ketuhanan Al masih , anggapan dia menjadi anak tuhan serta mengenai dosa pertama dan
tebusan sampai kepada masalah-masalah yang telah disebutkan dalam nas-nas kitab bible, yaitu :
pengeksposan atau pembeberan dan pencemaran nama baik Nabi-Nabi serta penisbahan perkarperkara yang tidak benar dan pantas bagi mereka, seperti menyembah Tuhan selain Allah,
memperkosa, menzinahi mahram (wanita yang haram dinikahi) dan membunuh.

Kristen : dimanakah anda membaca keterangan tersebut?

Muslim : Bukan kah kitab kejadian jilid 9 ayat 23-24 yang telah meriwayatkan bahwa Nuh telah
minum khamar sampai dia mabuk di depan anaknya?! : " Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil
sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua, lalu mereka berjalan mundur;
mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat
ayahnya.Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya
kepadanya"(Kejadian jilid 9 ayat 23-24).
Adapun sulaiman beliau telah di anggap menyembah tuhan selain Allah (raja-raja 1 jilid 11 ayat
9-10) begitu juga Nabi Harun yang telah Allah jadikan sebagai pembantu saudaranya Musa ketika
berdakwah kepada fir'aun dan kaumnya, dituduh telah membuat anak sapi dari emas untuk di
sembah oleh bani Israel : " Diterimanyalah itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat,
dan dibuatnyalah dari padanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka: "Hai Israel,
inilah Allahmu, yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir!"

Ketika Harun melihat itu, didirikannyalah mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun,
katanya: "Besok hari raya bagi TUHAN!". (keluaran jilid 32 ayat 4-5). Kemudian, silahkan juga
anda baca tuduhan terhadap nabi Luth yaitu menzinahi kedua anak perempuannya : " Lalu
mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka." (kejadian jilid 19 ayat 36).
juga dituduhnya nabi Ya'qub mengumpulkan dua orang perempuan bersaudara untuk di nikahi
bersama-sama, sedangkan Nabi Daud dituduh telah malakukan zina : " Sesudah itu Daud
menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia.
Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah
perempuan itu ke rumahnya.
Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud,
demikian: "Aku mengandung."(Samuel 2 jilid 11 ayat 4-5).

Kiranya timbul satu pertanyaan dari saya : setelah dituduh seperti itu, maka bagaimana mungkin
nabi daud tetap tercatat di urutan teratas di keturunan al-maseh yang disebutkan di Injil matius
dan Luqas? Semoga Allah menjauhkan anda dari perbuatan itu! Bukankah kitab Ulangan
menegaskan bahwa : " Seorang anak haram janganlah masuk jemaah TUHAN, bahkan
keturunannya yang kesepuluhpun tidak boleh masuk jemaah TUHAN."(ulangan jilid 23 ayat 2 ).
Kalau kita kembali melihat berbagai bentuk contoh pencemaran nama baik para Nabi, kita dapati
beberapa riwayat : yang menyatakan bahwa memerkosa dan menzinahi mahram itu sangat jelas
dibenci, sebagaimana di sebutkan dalam kitab Samuel 2 jilid 13 ayat 14 : "Tetapi Amnon tidak
mau mendengarkan perkataannya, dan sebab ia lebih kuat dari padanya, diperkosanyalah dia,
lalu tidur dengan dia". Seumur hidup,tidak pernah terlintas dalam pikiran saya bahwa ada

seorang manusia yang berani melakukan perbuatan ini ( pemerkosaan dan penzinahan) hingga
dikalangan masyarakat yang rusak sekalipun.

Contoh terakhir penuduhan zina mahram disebutkan dalam kitab kejadian jilid 38 ayat 18 :
"Tanyanya: "Apakah tanggungan yang harus kuberikan kepadamu?" Jawab perempuan itu: "Cap
meteraimu serta kalungmu dan tongkat yang ada di tanganmu itu." Lalu diberikannyalah
semuanya itu kepadanya, maka ia menghampirinya. Perempuan itu mengandung dari padanya".

komentar saya terakhir terhadap semua riwayat ini (yang tidak pantas dinisbahkan kepada
seorang Nabi yang mempunyai kedudukan tinggi) adalah : seorang muslim manapun (walaupun
antara kami segenap muslin ada pertikaian sejarah dengan orang-orang bani Israel) tidak akan
berani lancang menulis semua ini dan ditujukan kepada para nabi bani Israel dan bukan bani
Israel , ataupun di tuduh dengan tuduhan-tuduhan yang jelek seperti ini. Allah swt mengutus
semua nabi hanya untuk memberi petunjuk kepada seluruh manusia maka, apakah manusia bisa
mendapatkan hidayah lewat orang yang lebih membutuhkan petunjuk dan hidayah itu sendiri!?

Kristen : saya bukannya menganggap itu main-main dan asal-asalan,tetapi anda sendiri tidak
menyebutkan sebelumnya bahwa anda mengimani seluruh nabi dan rasul dan mengikuti semua
ajaran mereka.

Muslim : ya, saya tidak menyangkal itu, kami memang percaya dengan kitab-kitab samawi tetapi
terhadap nasnya yang asli, persis seperti pertama kali diturunkan sedangkan yang sudah dihapus
dan dirubah-rubah seperti suhuf ibrahim,taurat musa,zabur daud dan injil isa, semuanya dengan
kehendaknya Allah swt telah ditutup ajaran-ajarannya dengan al-quran yang diturunkan kepada
nabi Muhammad saw agar menjadi petunjuk kepada seluruh umat manusia disetiap waktu dan
tempat, yang mana diutusnya semua rasul sebelum dia kepada umatnya masing-masing dimasa
tertentu.
Al-masih sendiri menegaskan bahwa dirinya tidak diutus kecuali kepada bani Israel saja
sebagaimana disebutkan dalam injil matius "Jawab Yesus: "Aku diutus hanya kepada dombadomba yang hilang dari umat Israel.' ( matius jilid 15 ayat 24).

Bahkan isa as sendiri juga menyatakan bahwa dia tidak diutus untuk mencabut semua ajaran
sebelumnya,tetapi hanyalah untuk menyempurnakanya : "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 titikpun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat, sebelum semuanya
terjadi."(*matius jilid 5 ayat 17-18).

Kristen : tetapi Yesus mengatakan itu sesuai dengan yang disebutkan dalam kitab markus :
"Lalu Ia berkata kepada mereka: "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala
makhluk." (markus jilid 16 ayat 15).

Muslim : itu bertentangan dengan yang telah kami tunjukan dalam injil matius jilid 15 ayat 24
dan jilid 21 ayat 1. juga akan saya sebutkan kepada anda bahwa apa yang di sebutkan dalam jilid
16 injil markus mulai dari ayat 9-20 telah dihapus dalam cetakan yang terbaru dan dalam
cetakan amerika terbaru bagian ini diletakan antara dua kurung dengan komentar : " sebagian
dari tulisan terdahu tidak ada dalam ayat ini" .

juga terjemahan al-kitab terbaru standar internasional yang menjadi pedoman kelompok
Jehovah ( tuhan dalam perjanjian lama ) menetapkan bahwa sebagian tulisan-tulisan terdahulu
telah ditambah dengan beberapa komentar-komentar atau penutup setelah ayat 8 jilid 16 injil
markus atau bahkan tidak ada sama sekali. Adapun nas-nas yang menjadi referensi pada akhir
ayat 8 diberikan komentar bahwa menurut sebagian referensi tulisan-tulisan terdahulu, injil
markus berakhir pada ayat ini, sehingga menyebabkan riwayat injil markus tetang kisah
bangkitnya yesus dari kubur mulai pada ayat 16 jilid 9 dianggap tidak ada.

Kristen : tetapi yesus mengatakan dalam kitab matius jilid 28 ayat 19 " Karena itu pergilah,
jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh
Kudus".

Muslim : kalimat " semua umat " maksudnya adalah semua suku bani Israel yang dua belas itu.
Kalau tidak, maka kalimat tersebut bertentangan dengan yang disebutkan dalam kitab matius
jilid 15 ayat 24 dan jilid 1 ayat 21 sebagaimana yang telah kita lihat sebelumnya. Dan ini juga
Nampak jelas terlihat pada terjemahan amerika yang terbaru dan inggris standar internasional
yang menterjemahkan ungkapan itu seperti ini : " All the nations " bemakna umat tertentu yaitu
bani Israel bukan menggunakan ungkapan seperti ini " all nations" yang berarti semua umat di
dunia .
saya rasa anda sekarang jadi susah untuk meyakini kebenaran semua nas ini berasal dari Tuhan?

Kristen : perkara ini kembali perlu di klarifikasi lagi.

Muslim : saya yakin anda akan puas dan menerima di akhir dialog nanti, bahwa al-quran adalah
satu-satunya kitab yang nasnya kekal seperti pertama kali diturunkan dan itu disaat kita
menyelesaikan diskusi permasalahan-permasalahan yang kita masih berbeda sekarang.

Bagian ketiga :

Tauhid atau Trinitas?

Muslim : apakah anda meyakini adanya ketuhanan trinitas?

Kristen : tentu, sebagaimana yang disebutkan dalam mimpi yohanes 1 jilid 5 ayat 7-8 :" Sebab
ada tiga yang memberi kesaksian (di dalam sorga: Bapa, Firman dan Roh Kudus; dan ketiganya
adalah satu".

Dan ada tiga yang memberi kesaksian di bumi): Roh dan air dan darah dan ketiganya adalah
satu. (mimpi yohanes yang pertama 5/ 7- 8).

Muslim ; tidak wahai teman karena keterangan " Bapak, kalimat, dan ruh kudus mereka semua
adalah satu" yang telah disebutkan dalam injil cetakan tahun 1611 di Inggris ( injil cetakan raja
jems ) telah dihapus dari cetakan-cetakan yang menjadi pedoman di sekitar tahu 1952 dan
kemudian pada tahun 1971 dan juga pada cetakan-cetakan lain, setelah jelas bahwa cetakan itu
disisipkan dalam bentuk aslinya yang kemudian semua terjemahan Alkitab dicetak menurut
cetakan tersebut.
Saya mengira mungkin anda tidak begitu memperhatikan adanya rengoreksian poin yang ada
dicetakan tersebut.tetapi saya ingin bertanya kepada anda , apakah para pemikir dan penasehat
agama tidak tau semua itu ?

Jadi kesimpulannya Trinitas itu sebenarnya tidak ada dalam injil dan Al masih pun tidak pernah
mengajarkan pemahaman tersebut, serta kalimat " tritunggal" atau "trinitas" sama sekali tidak
ada dalam Alkitab , juga dikamus-kamus injil.
Oleh karena itu,kita tidak jumpai sama sekali bukti dan dasar pemahaman Trinitas.

Kristen : akan tetapi, mari kita baca injil Matius jilid 28, ayat : 19 yang berbunyi : " Karena itu
pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak
dan Roh Kudus", (matius jilid 28, ayat : 19).
Dan keterangan ini masih ada dalam nas-nas injil serta menjadi pegangan umat Kristiani.

Muslim : ini adalah pemahaman yang keliru terhadap keterangan tersebut.
Sebagi contoh, ketika kita menyebutkan tiga orang yang berada disatu tempat, apakah berarti
menjadi satu orang ? atau menjadi tiga orang dalam satu tubuh ?
Sejarah telah mencatat bahwa ajaran Trinitas tidak lah dibawa oleh Almasih, akan tetapi dibuatbuat oleh Asnasiyus Betrick asal Alexandria yang kemudian disepakati oleh organisasi tinggi
pada tahun 325 Masehi atau tiga abad setelah diangkatnya Almasih .

Dan tidak diragukan lagi bahwa pemikiran paganisme (penyembah berhala ) yang menguasai
Romawi telah membuat dekralasi terhadap perkara keyakinan diatas naungan tersebut , maka
Negara itu lah yang telah menuntun dan membawa pemikiran-pemikiran seperti
ketuhananTrinitas dan juga diantara hasil deklarasi tersebut, berubahnya hari libur yang
dulunya sabtu menjadi minggu, karena hari minggu tanggal 25 desember adalah hari kelahiran "
Matra " yang menurut mereka adalah Dewa matahari.
Sehingga akhirnya tanggal 25 desember menjadi hari perayaan kelahiran Almasih Isa as( hari
natal ) dan munculnya kebiasaan menghiasi pohon cemara pada perayaan tersebut, yang
walaupun perbuataan ini telah dilarang dalam kitab ramalan Yeremia jilid 10, ayat: 2-5 yang
berbunyi : " Beginilah firman TUHAN: "Janganlah biasakan dirimu dengan tingkah langkah
bangsa-bangsa, janganlah gentar terhadap tanda-tanda di langit, sekalipun bangsa-bangsa gentar
terhadapnya.

Sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Bukankah berhala itu pohon kayu yang
ditebang orang dari hutan, yang dikerjakan dengan pahat oleh tangan tukang kayu?
Orang memperindahnya dengan emas dan perak; orang memperkuatnya dengan paku dan palu,
supaya jangan goyang.

Berhala itu sama seperti orang-orangan di kebun mentimun, tidak dapat berbicara; orang harus
mengangkatnya, sebab tidak dapat melangkah. Janganlah takut kepadanya, sebab berhala itu
tidak dapat berbuat jahat, dan berbuat baikpun tidak dapat."
Beginilah ketika umat Kristen berani membuat-buat sesuatu yang baru, jauh dari apa yang
dibawa oleh Almasih Isa as , Allah swt mengutus RasulNya yang terakhir Muhammad saw untuk
mengembalikan perkara ini kepada asalnya dan memperbaiki semua yang telah dibuat-buat oleh

manusia setelah diangkatnya Almasih Isa as , diantaranya yaitu : penghalalan daging babi dan
dihapusnya syari'at khitan , sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Paulus dalam kitab Galatia
jilid 5, ayat : 2 yang berbunyi : "Sesungguhnya, aku, Paulus, berkata kepadamu: jikalau kamu
menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu".

Begitu juga sesuai dengan kalender Romawi yang merupakan kalender pertama.
Sungguh semua ini telah membuat AlQuran seolah-olah menangis karena diselewengkan oleh
kelompok-kelompok kristiani yang meyakini adanya Trinitas . Allah swt berfirman yang artinya
:"Sesungguhnya kafirlah orang yang mengatakan :" bahwasanya Allah salah satu dari yang tiga" ,
padahal sekali-kali tidak ad Tuhan (yang berhak disembah)selain tuhan Yang esa . jika mereka
tidak berhenti dari dari apa yang mereka katakana itu , pasti orang-orang kafir diantara mereka
itu akan ditimpa siksaan yang pedih" (Almaidah ayat : 73)

Apakah anda sekarang mampu menunjukkan bukti dan dalil adanya ketuhananTinitas yang tidak
pernah dikatakan oleh Almasih itu ?

Kristen : saya yakin , paling tidak Tuhan dan Yesus itu adalah satu , sebagaimana disebutkan
dalam kitab Yohanes jilid 14, ayat : 14 yang berbunyi : "Percayalah kepada-Ku, bahwa Aku di
dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku; atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaanpekerjaan itu sendiri."

Muslim : tapi, kenapa anda tidak juga membaca kitab Yohanes jilid 17, ayat : 21 agar anda paham
apa maksud dari yang anda sebutkan tadi ??

Kristen : disana disebutkan : "Engkau, agar mereka juga di dalam Kita, supaya dunia percaya,
bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. " (Yohanes jilid 17, ayat : 21)

Muslim : jadi, jika anda paham keterangan pertama (Yohanes jilid 14, ayat : 11) bahwa Tuhan
dan Yesus adalah satu, kenapa gabungan antara orng-orang hawariyyun,Tuhan dan Yesus tidak
dikatakan satu? Sebagaimana yang disebutkan dalam Yohanes jilid 17, ayat 21, yang kemudian
jika ada orang yang mengatakan bahwa Isa adalah Tuhan beralasan karena dia dan Tuhan adalah
satu, kenapa juga orang-orang Hawariyyun bukan dikatakan Tuhan ? sedangkan mereka sama
dengan Isa pada ayat pertama (jilid 14, ayat 11) yang berbunyi : " mereka, Isa dan Tuhan adalah
satu " ??.
Lebih dari itu,jika prinsip ketuhanan trinitas menyatakan bahwa Tuhan , Isa dan Ruh kudus
adalah satu yaitu " Tritunggal " maka dengan logika yang sama berarti orang-orang Hawariyyun,
Tuhan dan Isa juga adalah satu, yang terdiri dari lima belas individu yang hakikatnya satu ?

Kristen : tetapi Yesus adalah Tuhan, itu sesuai dengan yang disebutkan dalam Yohanes jilid 14,
ayat 9 yang berbunyi : " 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"

Muslim : anda tidak akan bisa menafsirkan keterangan ini dengan memisahkan hubungan antar
kalimat-kalimat yang ada pada keterangan itu, silahkan segera anda baca kalimat sebelumnya
dalam Yohanes jilid 14, ayat 8 : " Kata Filipus kepada-Nya: "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada
kami, itu sudah cukup bagi kami" .

Di kalimat terakhir, Yesus dalam perbincangannya dengan Filipus mengatakan sembari bertanyatanya : bagaimana mungkin Tuhan menampakkan wujudnya kepada orng-orang Hawariyyun, itu
mustahil !!.
Tuhan hanya bisa dikenal dengan melihat kebesaran makhluk ciptaanNya, seperti matahari,
bulan,seluruh tata surya dan semua ciptaan-ciptaanNya yang semuanya pasti akan binasa.
Dan juga diantara ciptaan Tuhan adalah Isa as, sedangkan wujud Tuhan tidak bisa dilihat.
Bukankah disebutkan dalam Yohanes jilid 4, ayat 24 yang berbunyi :" Allah itu Roh dan
barangsiapa menyembah Dia, harus menyembah-Nya dalam roh dan kebenaran."
" begitu pula dalam Yohanes jilid 5, ayat 37. dan apakah manusia mampu melihat ruh dengan
mata telanjang,mereka mampu melihat Isa karena dia adalah seorang manusia dan tidak mampu
melihat Tuhan sama sekali, inilah yanag telah ditegaskan oleh Paulus pada suratnya pertama
yang ditujukan kepada Timotius yang berbunyi : "Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada
maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorangpun tak pernah melihat Dia dan
memang manusia tidak dapat melihat Dia. Bagi-Nyalah hormat dan kuasa yang kekal! Amin.
"(Timotius 1 jilid 6, ayat 16).

Oleh karena itu mustahil manusia melihat Tuhan berjasad dan AlQuran pun memastikan perkara
ini dalam keterangan yang intens dalam surah Al-An'am ayat 103 yang berbunyi : "Dia tidak
dapat dicapai oleh penglihatan mata,sedang Dia dapat melihat semua penglihatan itu dan Dialah
yang Maha Halus lagi Maha menetahui".

Kristen ; berilah saya kesempatan untuk berusaha lebih jelas memahami maksud anda, karena
saya tidak bisa dengan mudah berpaling dari pendapat yang saya yakini sejak kecil .

Muslim : baik! Saya akan berusaha membantu anda memecahkan permasalahan Trinitas, tapi
sebelumnya saya ingin bertanya kepada anda , pertama : apakah Ruh kudus itu ?.

Kristen : Ruh kudus adalah Tuhan , kami telah belajar sehingga kami berani katakan bahwa
Bapak adalah Tuhan, anak adalah Tuhan dan Ruh kudus juga adalah Tuhan, tetapi kami tidak
boleh mengatakan bahwa bapak, anak, dan Ruh kudus adalah tiga Tuhan, mereka bertiga
hakikatnya adalah satu.

Muslim : kalau begitu , silahkan baca Matius jilid 1, ayat 18 !

Kristen : " Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut: Pada waktu Maria, ibu-Nya,
bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus, sebelum mereka hidup
sebagai suami isteri.
"(Matius jilid 1, ayat : 18) .

Muslim : kemudian bandingkanlah dengan keterangan yang telah anda baca dalam Lukas jilid 1,
ayat 26-27 !

Kristen : "Dalam bulan yang keenam Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di
Galilea bernama Nazaret,

kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud;
nama perawan itu Maria.
" (Lukas jilid 1, ayat : 26-27).

Muslim : jadi, orang ajaib yang diutus kepada Maryam Kemudian ketika itu tanpa menolak
membawanya pergi , dalam riwayat Matius dia adalah Ruh kudus dan dalam riwayat Lukas dia
adalah Jibril, jadi siapakah sebenarnya Ruh kudus itu ?.

Kristen : berarti Ruh kudus itu adalah Jibril.

Muslim : kemudian manakah Tritunggal itu ?

Kristen : jadi Tuhan adalah Tuhan, Ruh kudus adalah Jibril dan Yesus adalah (………………) ?

Muslim : biar saya Bantu, Isa as adalah manusia sebagai utusan Allah , Anak Maryam yang tanpa
bapak.

Kristen : jadi, bagaimana caranya saya bisa mendapatkan petunjuk kebaikan yang tidak ada
kerancuan, kesamaran dan pertentangan ?

Muslim : jawaban itu ada dalam AlQuran yang telah diturunkan oleh Allah swt untuk
memperbaiki keyakinan dan kitab-kitab terdahulu dari semua perubahan dan penyelewengan.
Untuk kembali kepada kebenaran yang jelas : Tuhan adalah satu tidak ada sekutu baginya , Isa
anak Maryam adalah Nabi Allah yang datang diutus setelah sekian lama datangnya beberapa
kelompok Nabi sebelumnya dan memberi kabar gembira kepada manusia atas kedatangan Nabi
terakhir setelahnya yaitu Muhammad saw.

Masihkah ada pertanyaan yang anda miliki , yang itu telah menghalangi diri anda untuk
mengakui keesaan Allah dan juga mengakui kebenaran semua Nabi dari Nabi Adam, Nuh, Musa,
Isa sampai kepada Nabi Muhammad saw ???.

Kristen : sekarang, terus terang dari hati nurani yang paling dalam saya merasa begitu sangat
tenang dengan semua kenyataan ini . tetapi saya tidak bisa menentang aqidah Bapak dan Nenek
moyang saya, karena saya adalah bagian dari mereka yang tidak bisa dipisahkan.

Muslim : anda itu bebas dan semua kita bebas untuk berkeyakinan .semua manusia
bertanggungjawab atas semua perbuatannya, seseorang tidak bisa memberikan
pertolongan(manfaat) kepada orang lain pada hari kiamat, baik itu seorang ayah, anak, suami
atau isteri .

Dan Nabi Ibrahim adalah suri teladan bagi kita semua, yaitu ketika beliau meninggalkan agama
bapak dan kaumnya, pada saat itulah Allah memberinya petunjuk untuk sebuah risalah
kebenaran yang dibawa oleh seluruh Nabi tak terkecuali.
Semoga Allah memberi anda hidayah dengan sebab dialog ini, dan ini tidak didapatkan oleh
keluarga anda dulu.

Sungguh ini adalah kehormatan besar bagi anda. Seseorang tidak bertanggungjawab memikul
dosa orang lain, bukankah anda telah membaca ayat ini : "Barangsiapa yang berbuat sesuai
dengan hidayah( Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatn) dirinya sendiri ,
dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) diri sendiri. Dan
seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain , dan kami tidak akan mengadzab
sebelim kami mengutus seorang Rasul" (." (Al-Isra ayat : 15) ?

Kristen : apakah mungkin seseorang yang muslim dalam waktu yang sama dia juga Kristen ?

Muslim : tidak ada paksaan dalam agama ,anda bisa memeluk agama yang anda sukai dan
melakukan sesuatu yang anda inginkan , tapi jika anda menggabung antar dua agama, maka anda
tidak dianggap seorang muslim. Karena orang muslim itu adalah orang yang berkeyakinan benar
dan kemudian setelah itu komitmen dengan semua ajaran yang ada dalam islam, jika tidak maka
dia bukanlah seorang mukmin , sebagaimana dalam firman Allah yang berbunyi : "Sesungguhnya
orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-rasulNya dan bermaksud membedakan antara
(keimanan kepada) Allah dan rasul-rasulNya dengan mengatakan : " kami beriman kepada yang
sebahagian dan kafir terhadap sebahagian (yang lain) ", serta bermaksud (dengan perkataan
itu)mengmbil jalan yang (tengah) diantara yang demikian (iman atau kafir). Merekalah orangorang yang kafir sebenar-benarnya.Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu siksaan
yang menghinakan. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan para RasulNya dan tidak
membedakan seorang pun diantara mereka , kelak Allah akan memberikan kepada mereka
pahalanya. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." " (An-Nisa ayat : 150-152).
Saya yakin lewat semua yang telah saya paparkan, anda nanti akhirnya akan memeluk islam .

Kristen : anggap saja saya telah merasa puas dengan semua yang anda katakan !
Mungkinkah saya sembunyikan saja kepuasan dan ketetapan saya untuk memeluk islam ini
tanpa harus memproklamirkannya ( mengaplikasikannya dalam perbuatan) agar saya menjadi
bebas , dan tidak terikat dengan sesuatu yang harus saya lakukan ?

Muslim : ingat! Ketika anda sudah mencapai usia dewasa, maka anda bertanggungjawab
dihadapan Allah.Terserah anda, bersaksi dan memeluk agama islam atau sebaliknya. Allah swt
tidak menciptakan kita hanya untuk sia-sia (tidak ada manfaatnya ) dan tidak membekali kita
dengan panca indra dan akal pikiran untuk membedakan baik dan buruk tanpa ada manfatnya.

Kita diciptakan untuk menyembah-Nya dan memakmurkan permukaan bumi ini dengan
kebaikan dan saling berlomba-lomba dalam melakukan semua perbuatan baik dan mencegah
diri dari melakukan perbuatan buruk.
Dan Allah swt mengutus para Rasul untuk mengingatkan kita dengan semua kenyataan ini dan
memberikan kabar gembira serta peringatan tentang hisab Allah yangh adil pada hari kiamat
nanti.

Bagian keempat :

Siapakah Isa Al-maseh ?
manusia atau Tuhan?

Muslim : masih kah anda yakin bahwa Isa adalah Tuhan ?

Kristen : ya, karena disebutkan dalam injil yohanes jilid 1, ayat 1 : " Pada mulanya adalah
Firman; Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah."

Muslim : kita telah sepakat bahwa perkataan Tuhan itu tidak boleh ada pertentangan antara
satu sama lain, jika ada dua keterangan yang saling bertentangan, maka salah satunya atau
kedua-duanya salah.
Dan sekarang kalau anda memahami kitab yohanes jilid 1, ayat 1 bahwa Isa itu Tuhan,maka ada
berapa Tuhan kah dalam alam jagad raya ini ? bukan kah kitab suci pada banyak tempat
(ayat)telah menguatkan ketauhidan mutlak (keesaan) yang itu bertentangan dengan pemahaman
bahwa Isa itu Tuhan, perhatikan lah nas dan ayat dibawah ini !!
"Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah, bahwa Tuhanlah Allah yang di langit di atas
dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain." (ulangan jilid 4,ayat 39).
" Dengarlah, hai orang Israel: TUHAN itu Allah kita, TUHAN itu esa!
" (ulangan jilid 6,ayat 4)
" "Kamu inilah saksi-saksi-Ku," demikianlah firman TUHAN, "dan hamba-Ku yang telah Kupilih,
supaya kamu tahu dan percaya kepada-Ku dan mengerti, bahwa Aku tetap Dia. Sebelum Aku
tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah Aku tidak akan ada lagi.
Aku, Akulah TUHAN dan tidak ada juruselamat selain dari pada-Ku." (isy'iya jilid 43,ayat 10-11).

"Beginilah firman TUHAN, Raja dan Penebus Israel, TUHAN semesta alam: "Akulah yang
terdahulu dan Akulah yang terkemudian; tidak ada Allah selain dari pada-Ku." (isy'iya jilid 44,
ayat 6)
" Sebab beginilah firman TUHAN, yang menciptakan langit, —Dialah Allah—yang membentuk
bumi dan menjadikannya dan yang menegakkannya, —dan Ia menciptakannya bukan supaya
kosong, tetapi Ia membentuknya untuk didiami—:"Akulah TUHAN dan tidak ada yang lain".
(Yesaya jilid 45, ayat 18)
Sebagai tambahan , silahkan juga baca :
ulangan jilid 4,ayat 35
Keluaran jilid 8. ayat 10
Samuel 2 jilid 7, ayat 22
Raja-raja 1 jilid 8, ayat 23
Tawarikh 1 jilid 17, ayat 20
Mazamir jilid 86, ayat 9,jilid 89 ,ayat 6,jilid 113, ayat 5
Yosua jilid 13,ayat 4
Dan terakhir zakariyya jilid14, ayat 9.

Kristen : tetapi semua keterangan ini berasal dari kitab perjanjian lama, bukan perjanjian baru.

Muslim : baik! Silahkan baca apa yang dituturkan Isa sendiri dalam kitab markus jilid 12, ayat
29!
: "Jawab Yesus: "Hukum yang terutama ialah: Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan
itu esa.
"
Begitu juga yang ada dalam Timotius 1 jilid 2, ayat 5: " Karena Allah itu esa dan esa pula Dia yang
menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus,
"!!
Kemudian dalam kurnitsus 1 jilid 8, ayat 4 !! : " Tentang hal makan daging persembahan berhala
kita tahu: "tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain dari pada Allah yang esa."
"
Dan sekarang adakala yang disebutkan dalam kitab yohanes jilid 1, ayat 1 itu benar dan sisa nas
yang lain semuanya salah ataupun sebaliknya.

Kristen : ini adalah keputusan yang sangat sulit diterima!!!!

Muslim : maka mari kita berpegang kepada Alquran yang akan menjelaskan problema yang
menyangkut kata "kalimat".

Alquran juga menggunakan kata tersebut untuk Isa a.s, tetapi dengan pemahaman yang jelas dan
benar, hal tersebut terdapat dalam firmannya dalam surah Al-Imran yang artinya : "Kemudian
Malaikat(Jibril) memanggil Zakariyya , sedang ia tengh berdiri melakukan shalat
dimihrab(katanya): "Sesungguhnya Allah mengembirakan kamu dengan kelahiran (seorang
putera mu) Yahya yang membenarkan kalimat (yang datang) dari Allah , menjadi ikutan
,menahan diri (dari hawa nafsu)dan seorang Nabi termasuk keturunan orang-orang shaleh"(Q.S
Al-Imran, ayat 39)

Mari juga kita baca dalam surah yang sama :"ingatlah! Ketika Malaikat berkata : "Hai Maryam
sesungguhnya Allah mengembirakan kamu (dengan kelahiran seorang putera yang diciptakan )
dengan kalimat(yang datang) daripadaNya, namanya Al masih 'sa putera Maryam, seorang
terkemuka didunia dan diakhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada
(Allah)"(Q.S Al-Imran,ayat : 45)
Anda lihat sendiri bahwa "kalimat " dalam Al Quran bersumber dari Tuhan atau diikutkan
dengan kata Tuhan, dan itu bukan bermakna dzat Tuhan, sesuai dengan yang disebutkan dalam
surat Korintus 1 jilid 3, ayat 23:" Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik
Allah."

Oleh karena itu keterangan yang ada dalam kitab yohanes jilid 1, ayat 1 sesuai dengan nas-nas
lain yang juga mesti dibaca, seperti :
kalimat berasal "dari Tuhan " kemungkinan kata "dari" itu telah dihapus pada hasil terjemahan
dari bahasa Armea ke bahasa yunani yang adakalanya itu dilakukan dengan sengaja atau tidak,
hanya Allah yang tau.

Dalam bahasa Yunani kita temui kata " Theos" yang berarti Tuhan, sedangkan kata "Theo "
berarti dari Tuhan .

Maknanya, perbedaan satu huruf dalam penukilan atau terjemahan bisa merubah makna kalimat
.

Kristen : tetapi kenapa dalam Al Quran dan injil kata "kalimat" sama digunakan untuk Isa ?

Muslim : karena awal penciptaan Isa di rahim Ibunya Maryam tidak melalui perantara sesuatu
atau sperma manusia, tetapi dengan kehendak Allah yang terbukti pada kata "kun" dalam
firmanNya yang artinya: "Maryam berkata :" Ya TuhanKu betapa mungkin aku mempunyai anak ,
padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun " Allah berfirman (dengan
perantara Jibril) : Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakiNya . Apabila Allah
berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya : "jadilah!" lalu
jadilah dia".

Kristen : tetapi kami tetap yakin bahwa Isa adalah Tuhan karena Ruh kudus telah merasuk
dalam tubuhnya .

Muslim : kalau begitu, apa yang anda katakan terhadap orang-orang selain Isa yang telah dirasuk
oleh Ruh kudus, sebagaimana disebutkan dalam kitab (bible),,contohnya:

# kisah rasul jilid 11, ayat ; 24, : " karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus
dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan."

# kisah rasul jilid 5, ayat : 32, : "Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh
Kudus, yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia."

# kisah rasul jilid 6, ayat : 5, : "Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih
Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokhorus, Nikanor, Timon,
Parmenas dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia."

# batras 2 jilid 1, ayat : 21, : " sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia,
tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah."

# Timotius 2 jilid 1, ayat 14, : " Peliharalah harta yang indah, yang telah dipercayakan-Nya
kepada kita, oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita."

# Korintus 1 jilid 2, ayat 13, :" Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang
mempunyai Roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan
diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh Roh."

# luqas jilid 1, ayat 41, : " Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di
dalam rahimnya dan Elisabetpun penuh dengan Roh Kudus,".

Kristen : tetapi Isa dirasuk oleh Ruh kudus sejak ia dirahim ibunya.

Muslim: itu juga terjadi terhadap seorang pembaptis yang bernama Yohanes sebagaimana
disebutkan dalam luqas jilid 1, ayat 13 dan 15 : " Tetapi malaikat itu berkata kepadanya: "Jangan
takut, hai Zakharia, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet, isterimu, akan melahirkan
seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes.

Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan
ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya".

Kristen : tapi Isa mempunyai mukjizat, bukan kah dia memberi makan lima ribu orang cukup
hanya dengan lima roti dan dua ekor ikan ?

Muslim : dengan qudrat Allah Eliya dan Elisa pun mampu melakukan hal yang sama.
Elisa mampu memberi makan seratus orang hanya dengan dua puluh roti dan sedikit minyak
gandum atau jagung.

"Datanglah seseorang dari Baal-Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu dua
puluh roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa: "Berilah itu
kepada orang-orang ini, supaya mereka makan."

Tetapi pelayannya itu berkata: "Bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan seratus
orang?" Jawabnya: "Berikanlah kepada orang-orang itu, supaya mereka makan, sebab beginilah
firman TUHAN: Orang akan makan, bahkan akan ada sisanya."
"(raja-raja 2 jilid 4, ayat 42-43).

Sebagaimana juga dengan sebab dia Allah berkahi minyak milik seorang wanita janda yang
walaupun sedikit,wanita tersebut membayar semua hutangnya dari hasil penjualan minyak itu
dan kemudian akhirnya dia menjadi kaya :

" Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini
berkata: "Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau
serta anak-anakmu.""(raja-raja 2 jilid 4,ayat 7)

Dan contoh tersebut yang disandarkan kepada Iliya : "Tepung dalam tempayan itu tidak habis
dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman TUHAN yang diucapkan-Nya
dengan perantaraan Elia."(raja1 jilid 17,ayat : 16 ) dan " Pada waktu pagi dan petang burungburung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu.."(raja-raja 1
jilid 17, ayat : 6)

Kristen : tapi Isa lah menyembuhkan penyakit kusta !!

Muslim : begitu juga Elisa telah menyuruh Nu'man yang terkena penyakit kusta terjun ke sungai
Jordan sehingga penyakitnya disembuhkan .

: " Maka turunlah ia membenamkan dirinya tujuh kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan
perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia
menjadi tahir.
"(raja 2 jilid 5, ayat : 14)

Kristen : tetapi Isa telah menyembuhkan orang buta dan akhirnya bisa melihat!!

Muslim : Elisa juga mampu melakukan hak yang sama.
: "Lalu berdoalah Elisa: "Ya TUHAN: Bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat." Maka TUHAN
membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan
kereta berapi sekeliling Elisa.
"(raja-raja 2 jilid 6, ayat : 17) dan :
" Segera sesudah mereka sampai ke Samaria berkatalah Elisa: "Ya TUHAN, bukalah mata orangorang ini, supaya mereka melihat." Lalu TUHAN membuka mata mereka, sehingga mereka
melihat, dan heran, mereka ada di tengah-tengah Samaria.
:(raja-raja 2 jilid 6, ayat : 20 )
Bahkan Elisa juga mampu membuat orang menjadi buta : " Ketika orang-orang Aram itu turun
mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada TUHAN: "Butakanlah kiranya mata orang-orang ini."
Maka dibutakan-Nyalah mata mereka, sesuai dengan doa Elisa."(Raja-raja 2 jilid 6, ayat 18 ).

Kristen : Isa lah yang telah menghidupkan kembali orang yang sudah mati.

Muslim : hal yang sama juga terjadi terhadap diri Elia : " TUHAN mendengarkan permintaan Elia
itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali."(raja 1 jilid 17,
ayat : 22) dan juga Elia' : "Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan
terbaring di atas tempat tidurnya.
Sesudah ia masuk, ditutupnyalah pintu, sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar,
kemudian berdoalah ia kepada TUHAN.

Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu dengan mulutnya di atas mulut anak itu, dan
matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu; dan
karena ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu."( raja 2 jilid 4, ayat :
32-34).
Dan lebih dari itu jasad seseorang yang sudah mati hidup kembali hanya karena tersentuh tulang
Elisa yang .

: " Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang,
dicampakkan merekalah mayat itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi. Dan demi mayat itu kena
kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri." (raja 2 jilid 13, ayat :
21 )

Kristen : tetapi Isa mampu berjalan diatas air !!

Muslim : bukan kah laut terbelah agar Musa dan pengikutnya bisa melewatinya : " Demikianlah
orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering; sedang di kiri dan di kanan
mereka air itu sebagai tembok bagi mereka."(keluaran jilid 14, ayat 22)

Kristen : tetapi Isa mampu mengusir syaitan !!

Muslim : dia sendiri telah menguatkan (mengakui) bahwa orang lain pun mampu melakukannya
: "Jadi jika Aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikutpengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu."(luqas jilid 11,
ayat : 19).
Bahkan orang-orang hawariyyun pun mampu mengusir syaitan : " Pada hari terakhir banyak
orang akan berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan
mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga?"(matius
jilid 7, ayat : 22 ).

Bukan hanya itu , bahkan Isa telah memprediksi kan bahwa mukjizat (sesuatu yang menyalahi
adat) akan muncul pada Nabi-Nabi pendusta (orang-orang yang mengaku nabi ) : "Sebab Mesiasmesias 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."(matius jilid 24, ayat 24 ).

Kristen : tetapi apa yang dilakukan oleh Elia' dan Elisa, semuanya hanyalah hasil munajat
mereka kepada Tuhan !!

Muslim : semua yang dibuat dan dilakukan oleh Isa juga atas karunia, kehendak dan kekuatan
Tuhan, sebagaimana dijelaskan sendiri oleh Isa, : " Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diri-Ku
sendiri; Aku menghakimi sesuai dengan apa yang Aku dengar, dan penghakiman-Ku adil, sebab
Aku tidak menuruti kehendak-Ku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus Aku. (Yohanes
jilid 5, ayat 30) dan
: " Tetapi jika Aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya Kerajaan Allah sudah
datang kepadamu.
"(luqas jilid 11, ayat 20)
Dan semua yang terjadi pada diri Isa berupa mukjizat dari Tuhan , juga terjadi pada Nabi-Nabi
sebelum dia,dan aktualisasi semua mukjizat itu terkait dengan keimanan, sebagaimana yang
disebutkan dalam kitab marqus jilid 5, ayat 5-6 : "Ia tidak dapat mengadakan satu mujizatpun di
sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangan-Nya atas mereka.
Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa
sambil mengajar.".

Kristen : tetapi Isa bangun (hidup) kembali setelah meninggal selama tiga hari !!

Muslim : akan kita diskusikan nanti pada permasalahan salib dan bangkit dari kubur , karena
banyak yang akan diperbincangkan pada permasalahan tersebut agar dikembalikan kepada asas
atau dasarnya.tetapi sekarang saya hanya cukupkan pada konsepsi salib dan bangkit dari kubur
yang itu muncul dari perkataan Paulus yang seumur hidupnya tidak pernah sama sekali bertemu
Isa : " Ingatlah ini: Yesus Kristus, yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan
sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku."(Timotius 2 jilid 2, ayat 8).

Sedangkan riwayat masalah bangkit dari kubur , sebagaimana yang telah disebutkan dalam injil
marques jilid 16, ayat 9-20,bahwa beberapa cetakan kitab (bible) telah dihapus sebagaimana
yang telah saya sebutkan tadi.

Dan diselain cetakan injil Markus riwayat tersebut juga hanya disebutkan terpisah (tersendiri)
pada tulisan kecil antara dua kurung yang disertakan komentar. Sekarang giliran saya bertanya
kepada anda sebuah pertanyaan yang singkat! Apakah pernah suatu hari Isa mengatakan bahwa
dia Tuhan ? atau Aku adalah Tuhan kalian, maka sembahlah aku ! atau semisalnya ?

Kristen : tidak pernah, tetapi dia adalah manusia sekaligus Tuhan.

Muslim : dan sampai seperti ini , apakah pernah keluar dari penuturannya dengan ungkapan apa
saja yang menunjukkan bahwa dia Tuhan ?

Kristen :tidak pernah.

Muslim : bahkan dia sendiri telah memprediksikan bahwa manusia setelahnya nanti akan
menyembahnya (dengan kepalsuan dan kebohongan) dan mengikuti aqidah yang sesat dan
ajaran-ajaran yang dibuat oleh mereka sendiri, yang semua itu tidak diridai oleh Allah swt :
"Percuma mereka beribadah kepada-Ku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah
manusia."
(Matius jilid 9, ayat : 15).

Sungguh benar kenabian Isa as, bukankah pilar terpenting ajaran Kristen masa sekarang adalah
hasil buatan orang-orang yang hidup setelah Isa as? Isa as tidak pernah mengatakan dan
mengajak orang-orang kepada ajaran tersebut, diantaranya mulai dari ketuhanan trinitas, perihal
dia menjadi anak Tuhan, bahkan sebagai Tuhan sampai kepada tebusan dirinya atas dosa
pertama !!
Jika anda mengoreksi dengan seksema semua perkataan Isa Almasih yang tertulis dikitab
perjanjian baru, maka tidak akan anda jumpai , baik secara jelas maupun dengan isyarat yang
menunjukkan ketuhanannya.

Dia mengatakan dengan jelas pada nas-nas berikut ini:
" 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 " (Yohanes jilid 8, ayat :28)

" Kamu telah mendengar, bahwa Aku telah berkata kepadamu: Aku pergi, tetapi Aku datang
kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi Aku, kamu tentu akan bersukacita karena Aku
pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar dari pada Aku"(Yohanes jilid 14, ayat : 28).
"Jawab Yesus: "Hukum yang terutama ialah: Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan
itu esa"(Markus jilid 12, ayat : 29).

" Dan pada jam tiga berserulah Yesus dengan suara nyaring: "Eloi, Eloi, lama sabakhtani?," yang
berarti: Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan Aku?"(Markus jilid 15, ayat: 34)

" Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring: "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu Kuserahkan nyawaKu." Dan sesudah berkata demikian Ia menyerahkan nyawa-Nya"(Lukas jilid 23, ayat :46). Dan
terakhir
"Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorangpun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak,
dan
anakpun tidak, hanya Bapa saja)"Markus jilid 13, ayat: 32)

Maka kesimpulan dari semua keterangan diatas bahwa Isa adalah seorang Nabi, guru, hamba
Allah dan Almasih sebelum orang mengganti menjadi " anak Tuhan " yang kemudian " Tuhan Isa
"

Biar sekarang kita kembali kepada logika : bagaimana mungkin Tuhan dilahirkan dari jasad
seorang manusia, yang sama seperti manusia lain? Almasih Isa as tidur, sedangkan Tuhan tidak
tidur sebagaimana disebutkan dalam Mazmur jilid 121, ayat 4 : " Sesungguhnya tidak terlelap
dan tidak tertidur Penjaga Israel".

Tuhan itu kuat dan agung, bagaimana mungkin seseorang mengaku Tuhan, sedangkan dia
diadili(dihukum),dihinakan dan disalib. Dan bagaimana mungkin Almasih Isa as adalah Tuhan
sedangkan dia sibuk menyembah Tuhannya? Disebutkan dalam Lukas jilid 5, ayat 16 : " Akan
tetapi Ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa"

Dan dialah yang melawan tipudaya Syaitan layaknya seperti manusia biasa yang saleh, silahkan
anda baca Lukas jilid 4, ayat 1-13 : " Yesus, yang penuh dengan Roh Kudus, kembali dari sungai
Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun.

Di situ Ia tinggal empat puluh hari lamanya dan dicobai Iblis. Selama di situ Ia tidak makan apaapa dan sesudah waktu itu Ia lapar.

Lalu berkatalah Iblis kepada-Nya: "Jika Engkau Anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti."
Jawab Yesus kepadanya: "Ada tertulis: Manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia
membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan
kepada-Nya semua kerajaan dunia.Kata Iblis kepada-Nya: "Segala kuasa itu serta kemuliaannya
akan kuberikan kepada-Mu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku
memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki.Jadi jikalau Engkau menyembah aku,
seluruhnya itu akan menjadi milik-Mu."
Tetapi Yesus berkata kepadanya: "Ada tertulis: Engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan
hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti!" Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan
menempatkan Dia di bubungan Bait Allah, lalu berkata kepada-Nya: "Jika Engkau Anak Allah,
jatuhkanlah diri-Mu dari sini ke bawah,sebab ada tertulis: Mengenai Engkau, Ia akan
memerintahkan malaikat-malaikat-Nya untuk melindungi Engkau,dan mereka akan menatang
Engkau di atas tangannya, supaya kaki-Mu jangan terantuk kepada batu."Yesus menjawabnya,
kata-Nya: "Ada firman: Jangan engkau mencobai Tuhan, Allahmu!"Sesudah Iblis mengakhiri
semua pencobaan itu, ia mundur dari pada-Nya dan menunggu waktu yang baik"

Kemudian James jilid 1, ayat 13 : " Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata: "Pencobaan ini
datang dari Allah!" Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai
siapapun ".

Jadi bagaimana mungkin Isa adalah Tuhan?
Ini semua adalah sebagian contoh yang meyakinkan bahwa Isa dalam nas injil manapun adalah
hanyalah seorang Nabi, tidak mungkin dia mengaku sebagai Tuhan (dia terjaga dari hal itu)
Kalau anda telusuri sejarah perjalanan hidup Isa dalam kitab-kitab injil, maka pasti keyakinan
anda akan bertambah (bahwa Isa bukan Tuhan).

Kristen : dengan kejelasan yang ada dalam sejarah Isa Almasih saya sependapat dengan anda,
tetapi dalam waktu yang sama kami tetap meyakini bahwa dia adalah Tuhan tanpa harus ada
perdebatan lagi diantara kita.

Muslim : bukankah sikap anda ini bertentangan dengan nas-nas yang ada dalam kitab suci yang
anda sendiri menjadikan semuanya hujjah.
" Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik" (Tisalanuki jilid 5 ayat 21).

Kristen : ini adalah perkara yang sungguh membingungkan !!

Muslim : tetapi kalau kita baca surat Korintus 1 jilid 14, ayat 33 : "Sebab Allah tidak
menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera"

Sungguh apa-apa (ajaran) yang telah dibuat oleh manusia itulah yang membawa kepada
kebingungan! .

Bagian kelima :

Apakah Almasih anak Tuhan ?

Muslim : apakah Almasih anak Tuhan ?

Kristen : ya, karena disebutkan dalam injil Matius jilid 3, ayat 17 ketika seorang pembaptis
bernama Yahya membaptis Yesus sebagai anak tuhan : " lalu terdengarlah suara dari sorga yang
mengatakan: "Inilah Anak-Ku yang Kukasihi, kepada-Nyalah Aku berkenan." (Matius : 3 / 17).

Muslim : sebentar ! kalimat anak disini bukanlah bermakna anak yang biasa kita kenal dan ini
tidak menunjukkan khusus kepada Almasih saja, dan juga tidak dimaksudkan yang selain dia.

Alkitab juga menggunakan kata yang sama ketika menyebutkan Nabi-Nabi selain dia, bahkan
berkenaan dengan manusia seluruhnya , mari kita baca bersama Keluaran jilid 4, ayat 22 !

Kristen : " Maka engkau harus berkata kepada Firaun: Beginilah firman TUHAN: Israel ialah
anak-Ku, anak-Ku yang sulung".

Anda lihat sendiri? Seperti inilah diisyaratkan kepada Nabi Ya'kub(Israil) bahwa dia adalah anak
Tuhan yang pertama kemudian sekarang coba anda baca Samuel 2 jilid 7 ayat 13-14 ! dan
semisalnya dalam Tawarikh 1 jilid 22, ayat 10 !

Kristen : " Dialah yang akan mendirikan rumah bagi nama-Ku dan Aku akan mengokohkan
takhta kerajaannya untuk selama-lamanya.

" Dialah yang akan mendirikan rumah bagi nama-Ku dan dialah yang akan menjadi anak-Ku dan
Aku akan menjadi Bapanya; Aku akan mengokohkan takhta kerajaannya atas Israel sampai
selama-lamanya."(Keluaran jilid 22, ayat: 10)

Aku akan menjadi Bapanya, dan ia akan menjadi anak-Ku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka
Aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan
anak-anak manusia "

Anda akan semakin heran ketika membaca Yeremia jilid 3, ayat 9 : " Sesungguhnya, Aku akan
membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi; di antara
mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan
perhimpunan yang melahirkan; dalam kumpulan besar mereka akan kembali ke mari!

Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan Aku akan membawa mereka; Aku akan
memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung;
sebab Aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulung-Ku".
Sedangkan anda baru saja membaca Keluaran jilid 4 ayat 22 : " Maka engkau harus berkata
kepada Firaun: Beginilah firman TUHAN: Israel ialah anak-Ku, anak-Ku yang sulung;"
Maka, siapakah sebenarnya anak Tuhan, Ya'kub(Israil) ataukah Afrayim ?
Sebelum anda menjawab pertanyaan ini, silahkan anda lihat semua manusia juga adalah anak
Tuhan,itu disebutkan dalam Ulangan jilid 14, ayat 1 !

Kristen : " "Kamulah anak-anak TUHAN, Allahmu; janganlah kamu melukai dirimu. (safar
tatsniyah: 14 /1).

Muslim : bahkan, banyak manusia yang yang juga diisyaratkan bahwa mereka adalah anak
Tuhan yang pertama, silahkan baca Romio jilid 8, ayat 29 !

Non Musllim : " Sebab semua orang yang dipilih-Nya dari semula, mereka juga ditentukan-Nya
dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran Anak-Nya, supaya Ia, Anak-Nya itu, menjadi
yang sulung di antara banyak saudara."

Muslim : jika mereka semua juga adalah anak Tuhan dan diantara mereka ada yang disebut
dengan anak pertama , maka siapakah Al masih itu ?

Kristen : dia adalah satu-satunya anak yang dilahirkan Tuhan.

Muslim : ma'af! Disebutkan dalam Mazmur jilid 2, ayat 7 Beberapa abad sebelum lahirnya Al
Masih perkataan Tuhan kepada Nabi Daud : "Aku mau menceritakan tentang ketetapan TUHAN;
Ia berkata kepadaku: "Anak-Ku engkau! Engkau telah Kuperanakkan pada hari ini."

Maknanya Daud juga anak yang dilahirkan Tuhan , jadi kesimpulannya : bahwa kalimat anak
dalam Alkitab tidak bisa dipahami secara bahasa (harpiyah) akan tetapi secara kiasan, berarti
makna anak disitu adalah : semua manusia atau golongan yang lebih disukai Allah atau lebih
diutamakan daripada yang lain.

Al Masih sendiri menegaskan makna tersebut ketika dia menguatkan kepada manusia bahwa
Tuhan adalah Bapaknya dan juga Bapak mereka dengan makna ini (kiasan ), silahkan anda baca
Matius jilid 5, ayat 45-48 !

Kristen : " Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang
menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik dan menurunkan hujan bagi
orang yang benar dan orang yang tidak benar.

Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut
cukai juga berbuat demikian?

Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya dari
pada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allahpun berbuat demikian?
Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna."

Muslim : oleh akrena itu , ketika anda membaca kalimat " anak Tuhan " dalam Alkitab, anda
harus memahaminya dengan makna cinta, kasih dan kedekatan Tuhan kepada seluruh manusia .
dan bukanlah kebapakkan yang khusus untuk seseorang saja, keumuman ini sangat jelas terlihat

dalam keterangan yang ada di Korintus 2 jilid 6, ayat 18 : "Dan Aku akan menjadi Bapamu, dan
kamu akan menjadi anak-anak-Ku laki-laki dan anak-anak-Ku perempuan demikianlah firman
Tuhan, Yang Mahakuasa."
Dan Kejadian jilid 6, ayat 1-4 : " Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka
bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan,maka anak-anak Allah melihat, bahwa anakanak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil isteri dari antara
perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka.

Berfirmanlah TUHAN: "Roh-Ku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena
manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan seratus dua puluh tahun saja. Pada waktu itu
orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah
menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak
bagi mereka; inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang
kenamaan".
Jika anda perhatikan semua poin ini dan poin-poin lain yang ada disekitar Alkitab, anda pasti
yakin dengan semua itu tanpa ada keraguan bahwa yang mengatakan Al Masih anak Tuhan tidak
ada dasarnya sama sekali.

Kristen : akan tetapi Al Masih telah dilahirkan tanpa seorang ayah, maka Tuhanlah yang menjadi
ayahnya.

Muslim : dengan logika seperti ini,kenapa Adam tidak dikatakan anak Tuhan(menurut
pemahaman kalian)? Bukankah dia dilahirkan tanpa bapak dan ibu? Dan Alkitab juga
menyebutnya secara kiasan, sebagaimana yang disebutkan dalam Lukas jilid 3, ayat 38 : " anak
Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah." Kemudian silahkan jug abaca Ibrani jilid 7, ayat 3 : "Ia
tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak
berkesudahan, dan karena ia dijadikan sama dengan Anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai
selama-lamanya."

Kristen : maka siapakah Al masih menurut keyakinan kalian ?

Muslim : Al masih dalam pandangan kami adalah anak Maryam dan seorang utusan Tuhan.

Kristen : kami tidak mengingkari itu.

Muslim :benar, itu adalah hakikat yang sangat jelas, yang tidak mungkin bisa dipungkiri oleh
siapapun.Almasih sendiri menegaskan bahwa dirinya adalah anak manusia dan mengingkari
orang yang menyebutnya anak Tuhan, silahkan baca Lukas jilid 4, ayat 41 !

Kristen : "Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak: "Engkau adalah Anak
Allah." Lalu Ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara,
karena mereka tahu bahwa Ia adalah Mesias".

Muslim : sekarang jelas bagi anda, bahwa Almasih tidak mau disebut anak Tuhan dan dia sering
mengulang-ulang rasa ketidaksukaannya itu dalam Lukas jilid 9, ayat 20-21, bahkan dia telah
menghukum orang yang memburukkannya dengan perkataan tersebut.

Kristen : " Yesus bertanya kepada mereka: "Menurut kamu, siapakah Aku ini?" Jawab Petrus:
"Mesias dari Allah."

Lalu Yesus melarang mereka dengan keras, supaya mereka jangan memberitahukan hal itu
kepada siapapun".

Muslim :Isa as yang bergelar "Al masih Al muntazhir" dalam nas-nas injil , gelarnya berubah
setelah dia diangkat lewat perkataan Paulus dan lainnya menjadi anak tuhan, silahkan anda baca
awal Yohanes jilid 2, ayat 3 : " Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepada-Nya:
"Mereka kehabisan anggur."

Kemudian juga pada jilid 6, ayat 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."
Serta juga anda baca semisalnya dalam Yohanes jilid 7, ayat 40 yang menjelaskan bahwa Isa
hanyalah seorang Nabi : " Beberapa orang di antara orang banyak, yang mendengarkan
perkataan-perkata itu, berkata: "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang."

Juga dalam Matius jilid 21, ayat 11 : " Dan orang banyak itu menyahut: "Inilah nabi Yesus dari
Nazaret di Galilea."

Dan terakhir Lukas jilid 7, ayat 16 dan jilid 24, ayat 19 : " Semua orang itu ketakutan dan mereka
memuliakan Allah, sambil berkata: "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita," dan
"Allah telah melawat umat-Nya."(Lukas jilid 7, ayat : 16)
" Kata-Nya kepada mereka: "Apakah itu?" Jawab mereka: "Apa yang terjadi dengan Yesus orang
Nazaret. Dia adalah seorang nabi, yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan
Allah dan di depan seluruh bangsa kami"(Lukas jilid 24, ayat :19).

Kemudian anda akan dikejutkan lagi dengan perubahan yang tiba-tiba pada perkataan Paulus
dalam Kisah Rasul jilid 9,ayat 20 : "Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah
ibadat, dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah".

Dari semua keterangan ini jelaslah bagi anda bahwa para penganut Kristen pertama ketika itu
hanyalah beribadah ditempat-tempat ibadah orang Yahudi(gereja) dan belum ada pada saat itu
gereja-gereja yang berbentuk seperti lembaga karena mereka penganut Kristen itu menjauhi

ajaran-ajaran murni Al masih.Paulus, Barnabas, dan semua orang tidak lagi menghindari tempattempat ibadah tersebut setelah mereka dituduh melakukan kesyirikan dan kekufuran.

Lihat Kisah Rasul jilid 13, ayat 50 : " Orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan
terkemuka yang takut akan Allah, dan pembesar-pembesar di kota itu, dan mereka menimbulkan
penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu".

Jilid 17, ayat 18 : " Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab
dengan dia dan ada yang berkata: "Apakah yang hendak dikatakan si peleter ini?" Tetapi yang
lain berkata: "Rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing." Sebab ia
memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitan-Nya".

Jilid 21, ayat 28 : " sambil berteriak: "Hai orang-orang Israel, tolong! Inilah orang yang di manamana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan
tempat ini! Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam Bait Allah dan
menajiskan tempat suci ini!"
Perkataan yang pertama kali dibuat Paulus ini mengakibatkan berubahnya kekuatan Al masih
dalam dua tempat(ayat) diinjil Lukas dan Matius :

1.
" Jawab Yesus kepada mereka: "Apabila kamu berdoa, katakanlah: Bapa, dikuduskanlah
nama-Mu; datanglah Kerajaan-Mu". 2. " Pada mulanya adalah Firman; Firman itu bersamasama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah."

Bagian keenam :

Apakah Al masih Isa a.s disalib kemudian bangkit kembali ????

Muslim : Al Quran menafikan secara mutlak dibunuhnya Isa a.s atau disalib , sebagaimana firman
Allah dalam surah An-Nisa , yang artinya : "Dan karena ucapan mereka : "Sesungguhnya kami
telah membunuh Al masih , Isa putera Maryam Rasul Allah", padahal mereka tidak
membunuhnya dan tidak (pula) menyalibnya, tetapi (yang mereka bunuh adalah) 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"(Q.S An-Nisa : 157)
Maka bagaimana menurut anda terhadap penapian yang kuat ini ?

Kristen : saya meyakini bahwa dia mati disalib kemudian bangkit kembali dari kuburnya .

Muslim : adapun yang dikenal bahwa siapa pun tidak pernah menyaksikan walaupun sekejap
ada seseorang yang mati disalib kemudian bangkit dari kuburnya.
semua yang ada dalam perkara ini adalah menyangkut kubur yang mereka kira menghimpun
tubuh Isa, ternyata tidak ditemukan jasadnya sehingga mereka memutuskan bahwa dia telah
bangkit setelah disalib, khususnya mereka telah menjumpainya masih hidup setelah terjadinya
tuduhan pensaliban itu, maka tidak ada dalil atau bukti yang menunjukkan bahwa dia mati dan
bangkit kembali , inilah yang ditegaskan oleh AlQuran?

Kristen : akan tetapi bagaimana kah anda membuktikan bahwa dia tidak disalib dan bangkit
kembali ?

Muslim :saya akan buktikan kepada anda lewat nas-nas yang ada dalam kitab bible sendiri,
tetapi sebelum kita mendiskusikan nas-nas itu, saya bertanya kepada anda sebuah pertanyaan
penting: mana kah yang anda benarkan, apa yang dikatakan Al masih secara jelas atau kah apa
yang dikabarkan oleh orang-orang hawariyyun, pengikut dan para penulis injil ??

Kristen : tentu perkataan Al masih, pertama dan sebelumnya.

Muslim : bagus apa yang anda katakan, maka itulah yang diungkapkan oleh Al masih ketika dia
berkata : " Seorang murid tidak lebih dari pada gurunya, atau seorang hamba dari pada
tuannya.(matius jilid 10, ayat : 24).

Kristen : akan tetapi Al masih telah memberi tahu bahwa dia akan bangkit diantara orang-orang
mati : " Kata-Nya kepada mereka: "Ada tertulis demikian: Mesias harus menderita dan bangkit
dari antara orang mati pada hari yang ketiga."(luqas jilid 24, ayat : 46)

Muslim : umumnya dalam kitab bible dan terjemahannya kata " adzab " diungkapkan dengan
"mati ", misalnya apa yang dikatakan Paulus dalam suratnya yang pertama kepada penduduk
Korintus : " Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku
akan kamu dalam Kristus Yesus, Tuhan kita, aku katakan, bahwa hal ini benar."(korintus 1 jilid
15, ayat : 31)

Dan sekarang perhatikan lah bukti-bukti yang jelas (sesuai dengan nas-nas injil) yang menentang
dan menyangkal konsepsi pensaliban Al masih dan bangkitnya dari kubur sebagai berikut :

1. apa yang disebutkan tentang kerendahannya memohon pertolongan kepada Tuhan diatas
salib, sebagaimana dalam kitab injil matius jilid27, ayat : 46, : " Kira-kira jam tiga berserulah
Yesus dengan suara nyaring: "Eli, Eli, lama sabakhtani?" Artinya: Allah-Ku, Allah-Ku, mengapa
Engkau meninggalkan Aku?"

Dan juga dalam luqas jilid 22, ayat : 42 :" Kemudian Ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira
sepelempar batu jaraknya, lalu Ia berlutut dan berdoa, kata-Nya:
"Ya Bapa-Ku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini dari pada-Ku; tetapi bukanlah kehendakKu, melainkan kehendak-Mulah yang terjadi."

2. doa Al masih tidak dimatikan diatas salib dikabulkan oleh Tuhan sesuai dengan yang
disebutkan dalam injil luqas dan lainnya, maka bagaimana mungkin setelah itu bisa dikatakan
bahwa dia disalib dan mati diatas salib,, inilah nas-nas yang menunjukkan semua itu :

# " Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepada-Nya untuk memberi kekuatan
kepada-Nya."(luqas jilid 22, ayat : 43) yakni malaikat (sesuai riwayat ini) telah menghiburnya
bahwa Tuhan tidak akan menelantarkannya.
Dan : "Dalam hidup-Nya sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan
dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, yang sanggup menyelamatkan-Nya dari maut, dan
karena kesalehan-Nya Ia telah didengarkan."(ibrani jilid 5, ayat 7) makna menunaikan
keinginannya adalah Tuhan segera mengabulkan permintaannya.
Dan :" Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu
sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. (james jilid
5, ayat : 16).
Dan Al masih telah menegaskan sendiri awal dikabulkannya doanya oleh Tuhan : ""Mintalah,
maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan mendapat; ketoklah, maka pintu akan
dibukakan bagimu.

Karena setiap orang yang meminta, menerima dan setiap orang yang mencari, mendapat dan
setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan.

Adakah seorang dari padamu yang memberi batu kepada anaknya, jika ia meminta roti,
atau memberi ular, jika ia meminta ikan?"(matius jilid 7, ayat : 7-10)
kalau doa Al masih agar diselamatkan tidak mati di salib dikabulkan oleh Tuhan, maka berarti dia
harus selamat dari takdir itu.

3.sesuai dengan riwayat yang ada dalam kitab Yohanes jilid 19, ayat : 32-33 tentara Romawi
tercegah(tidak bisa) mematahkan kaki orang yang disalib (dalam riwayat adalah Yesus):" Maka
datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain
yang disalib bersama-sama dengan Yesus;
tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa Ia telah mati, mereka tidak
mematahkan kaki-Nya" (yohanes jilid 19, ayat : 32-33)

4. jika dia adalah yesus(yang disalib seperti yang dikatakan dalam riwayat itu) benar mati
digantung diatas salib maka pasti darahnya membeku dan tidak tumpah (curah) ketika ditikam
dengan tombak atau semisalnya, akan tetapi injil telah menegaskan bahwa air dan darah telah

mengucur dari tubuhnya sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Yohanes : " tetapi seorang
dari antara prajurit itu menikam lambung-Nya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah
dan air. (yohanes jilid 19, ayat 34)

5. ketika Firision meminta Yesus untuk menunjukkan bukti kebenaran ajarannya dia menjawab,
sebagai berikut : " 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."(matius jilid 12, ayat
40).
Dengan tidak memperhatikan kejadian yang berbeda antara kisah Leonen (yunus) dan riwayat
yang ada dalam injil tentang kisah pensaliban Yesus dan bangkit dari kubur disudut pandang
masa(-sesuai berita tersebut- Al masih tidak tinggal dalam kubur selama tiga hari dan tiga
malam, padahal yang benar menurut riwayat ini hanyalah satu hari(sabtu) dua malam(malam
sabtu dan minggu).
Dengan tanpa memperhatikan itu semua, kemudian berikutnya pertanyaan yang terpenting
adalah, apakah Yunus tetap hidup ketika berada dalam perut ikan(hiu) ??

Kristen : ya, masih hidup.

Muslim : apakah dia masih hidup ketika Ikan tersebut melemparkannya dari perutnya ?

Kristen : ya, ketika itu masih hidup.

Muslim : berarti sesuai dengan ramalan Al masih ( dikitab matius jilid 12, ayat : 40) bahwa dia
tidak mati , akan tetapi masih hidup selama persembunyianya yang kemudian dia
Nampak(muncul) didepan orang-orang hawariyyun.

Diantara bukti-bukti yang masih tersisa adalah :

6. Al masih telah menjelaskan sendiri (sesuai dengan nas-nas injil) bahwa dia tidak mati disalib,
dan akan saya sebutkan kepada anda riwayat yang ada dalam kitab yohanes, ketika pagi hari
maryam menuju kuburnya, tetapi tidak menemukannya dan hanya menemukan seseorang yang
nampaknya dia adalah seorang tukang kebun, tapi, dilihat dari bicaranya dia jelas adalah Al
masih dan ketika dia(maryam) berusaha menyentuhnya untuk memastikan dia adalah Yesus
yang masih hidup, bukan hantu, dia(yesus) berkata kepadanya : " Kata Yesus kepadanya:
"Janganlah engkau memegang Aku, sebab Aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada
saudara-saudara-Ku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang Aku akan pergi kepada
Bapa-Ku dan Bapamu, kepada Allah-Ku dan Allahmu." (yohanes jilid 20, ayat : 17).

Perkataannya " selanjutnya saya tidak naik menghadap Bapak" adalah bukti bahwa dia masih
hidup dan tidak mati yang akan nanti kembali kepada Tuhannya.

Ini adalah satu-satunya riwayat yang paling kuat menafikan seluruh kisah pensaliban dan
bangkit dari kubur, karena semua itu telah dinisbahkan kepada perkataan Al masih.

7. setelah terjadinya dugaan pensaliban itu, orang-orang hawariyyun menjadi cemas ketika
mereka melihat Al masih dan mengira apa yang sedang mereka lihat adalah hantu, karena semua
orang yang mati berpindah kepada roh-roh dan jika orang-orang mati itu bangkit, mereka tidak
kembali berbentuk tubuh manusia lagi seperti tubuh-tubuh kita.

Kristen : sebentar!! Siapa yang mengatakan kepada anda bahwa orang-orang mati tidak akan
bangkit sesuai dengan bentuk mereka pertama(ketika hidup didunia) ??

Muslim : saya akan mengalihkan anda Kepada perkataan yang disebutkan Al masih dalam injil
bahwa orang-orang mati akan bangkit seperti bentuk malaikat.

Kristen : terdapat diinjil manakah keterangan tersebut??

Muslim : silahkan lihat injil Luqas jilid 20, , ayat : 34-36 : " Jawab Yesus kepada mereka: "Orangorang dunia ini kawin dan dikawinkan,tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat
bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan
tidak dikawinkan.

Sebab mereka tidak dapat mati lagi; mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah
anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan.".
Kembali kita kepada hawariyyun yang ketika bertemu Al masih dan bingung, maka dia ingin
sekali membuat mereka mengakui bahwa dia masih hidup seperti sebelumnya, kemudian dia
meminta mereka untuk menyentuh kedua tangan dan kakinya , tidak cukup itu, dia juga meminta
daging dan madu untuk dimakan dihadapan mereka seperti manusia biasa , sebagaimana yang
ada dalam riwayat luqas : "Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus
tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka: "Damai sejahtera bagi
kamu!"Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu.

Akan tetapi Ia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul
keragu-raguan di dalam hati kamu?Lihatlah tangan-Ku dan kaki-Ku: Aku sendirilah ini; rabalah
Aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaKu. Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kaki-Nya kepada mereka. Dan
ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka:
"Adakah padamu makanan di sini?""(luqas jilid 24, ayat ; 36-41).

8.perkataan yang mengatakan bahwa Al masih telah mati disalib menurut nas-nas lain yang ada
dalam kitab bible didalamnya terdapat kesalahan yang fatal ditujukan kepada diri Al masih dan
kedudukannya sebagai Nabi, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab ulangan : " 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."(jilid 13, ayat : 5)
Begitu juga : ""Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia
dihukum mati, kemudian kaugantung dia pada sebuah tiang,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."(ulangan jilid 21, ayat : 22-23).

Keyakinan bahwa Yesus mati karena disalib adalah sikap pengingkaran terhadap kenabiannya
dan itulah yang mendorong orang-orang yahudi menyebarkan adanya kedustaan bahwa mereka
telah membunuh Al masih dengan disalib untuk meragukan kebenaran kenabiannya , ketika
umat kristiani berpegang kepada dakwaan adanya pensaliban , karena dugaan tersebut dalam
keyakinan mereka sangat penting sebagai tebusan terhadap dosa pertama dan itulah yang
membawa diskusi kita kepada masalah pendiskreditan Al masih dengan keburukan-keburukan
yang telah saya sebutkan tadi.
Dan keyakinan ini juga betentangan dengan ajaran-ajaran yang ada dalam kitab Hosea jilid 6,
ayat 6 : "Sebab Aku menyukai kasih setia, dan bukan korban sembelihan, dan menyukai
pengenalan akan Allah, lebih dari pada korban-korban bakaran."

Bahkan sangat bertentangan dengan ajaran-ajaran Yesus sendiri dalam injil matius : " Jadi
pergilah dan pelajarilah arti firman ini: Yang Kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan
persembahan, karena Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang
berdosa.""(matius jilid 9, ayat : 13) dan juga disebutkan dalam injil matius jilid 12, ayat : 7 : "Jika
memang kamu mengerti maksud firman ini: Yang Kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan
persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah.
".
Kristen : jadi dari mana sebenarnya datangnya aqidah (keyakinan) pensaliban dan bangkit dari
kubur ??

Muslim : orang yang pertama kali mengajak kepada keyakinan tersebut adalah Paulus ,
sebagaimana disebutkan dalam kitab kisah rasul : "Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan
Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia dan ada yang berkata: "Apakah yang hendak
dikatakan si peleter ini?" Tetapi yang lain berkata: "Rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran
dewa-dewa asing." Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitan-Nya."
(kisah rasul jilid 17, ayat : 18)
Bahkan Paulus (yang tidk pernah sama sekali bertemu Yesus) yang telah menetapkan bahwa
dirinya lah yang menganut pemikiran adanya dakwaan bangkit dari kubur. : " Ingatlah ini: Yesus
Kristus, yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud,
itulah yang kuberitakan dalam Injilku." (Timotius 2 jilid 2, ayat : 8)

Sebagaimana juga dia lah orang yang mengaku bahwa Yesus anak Tuhan : " Ketika itu juga ia
memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat, dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak
Allah."(kisah rasul jilid 9, ayat : 20).

Dan disini ditegaskan bahwa banyak diantara pemahaman ajaran Kristen yang sebenarnya tidak
dibawa oleh Yesus , akan tetapi hanyalah buatan dari Paulus dan orang selain dia .

Kristen ; tetapi Markus juga dalam injilnya menyebutkan bahwa Yesus telah bangkit dari kubur
dan naik ke atas langit kemudian duduk disebelah kanan Tuhan. : " Sesudah Tuhan Yesus
berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah."
(markus jilid 16, ayat :19)

Muslim ; telah kita ketahui sebelumnya bahwa kitab Markus jilid 16, ayat ; 9-20 tidak
dimasukkan lagi dalam cetakan kitab bible , dan disertakan dengan beberapa komentar dan
keterangan yang meragukan untuk bisa diterima.

Terserah, jika anda masih menyangka bahwa diangkatnya Yesus ke hadirat (duduk
disamping)Tuhannya yang itu membawa kepadanya kepada sifat ketuhanan, maka kenapa kita
tidak menganggap Nabi-Nabi selain dia Tuhan dengan sebab yang sama, sebagaiamana yang
disebutkan dalam kitab suci bible.

Kristen ; Nabi mana kah yang anda maksud?

Muslim : diantara mereka itu adalah Eliya : " Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata,
tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke
sorga dalam angin badai.

Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia: "Bapaku, bapaku! Kereta Israel dan orangorangnya yang berkuda!" Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya pakaiannya dan
dikoyakkannya menjadi dua koyakan." (raja-raja 2 jilid 2, ayat : 11-12)

Begitu juga Henokh : "Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia
telah diangkat oleh Allah." (kejadian jilid 5, ayat : 24)

Dan dialah yang juga beberapa kali disebutkan dalam keterangan ini : " Karena iman Henokh
terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah
mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian, bahwa ia berkenan
kepada Allah." (ibrani jilid 11, ayat : 5).

Bagian ketujuh :

Dakwaan dosa pertama dan tebusannya.

Kristen : saya paham pembicaraan anda bahwa dakwaan tebusan tidak pernah diajarkan oleh Al
masih ??

Muslim : sungguh benar, karena dakwaan ini tidak menjadi salah satu dari pilar doktrin(ajaran )
umat kristiani kecuali tiga atau empat abad setelah diangkatnya Yesus , dan ini bertentangan
dengan yang disebutkan dalam kitab bible ,sebagaimana pada nas-nas berikut ini :

# " Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena
ayahnya; setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri.
"(ulangan jilid 24, ayat : 16)

# "melainkan: Setiap orang akan mati karena kesalahannya sendiri; setiap manusia yang makan
buah mentah, giginya sendiri menjadi ngilu."(Yeremia jilid 31, ayat : 30 )

# "Orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan
ayahnya dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima
berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya."(Zehezkiel jilid 18,
ayat : 20)

Inilah kitab bible yang menegaskan bahwa dosa pertama itu adalah tanggung jawab Adam dan
Hawa saja , tidak terus-menerus sampai kepada anak cucunya.

Kristen : itu yang ada dalam kitab perjanjian lama, maka bagaimana dengan yang ada dalam
kitab perjanjian baru ??

Muslim : silahkan anda baca apa yang telah ditegaskan injil matius lewat perkataan Al masih !!

Kristen : " "Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi.
Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan
ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu."(matius jilid 7, ayat ; 1-2).

Muslim : silahkan juga baca apa yang disebutkan dalam surat korintus 1 jilid 3, ayat : 8!!

Kristen : "Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama; dan masing-masing akan
menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri."(Korintus 1 jilid 3, ayat : 8)

Muslim : jika anda ingin bukti tambahan bahwa semua yang dilahirkan ,tanpa melakukan dosa,
maka silahkan baca kitab matius jilid 11, ayat 19!!

Kristen : " Tetapi Yesus berkata: "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi
mereka datang kepada-Ku; sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya Kerajaan
Sorga.""(matius jilid 11, ayat ; 19 )

Muslim : jadi semua manusia datang ke dunia tanpa melakukan dosa, semuanya berafiliasi
kepada kerajaan langit(Allah )inilah pemahaman benar yang dibawa oleh Musa dan kemudian
dikuatkan setelahnya oleh Al masih, sampai datang Boles yang merubah ajaran Musa ,
sebagaimana jelas disebutkan dalam kitab kisah rasul jilid 13, ayat : 39.

Kristen : " Dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala
dosa, yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa."(Kisah rasul jilid 13, ayat : 39)

Muslim : sekarang saya bertanya kepada anda ,bagaimana anda mempercayai dakwaan tebusan
sedangkan Paulus sendiri mengakui bahwa dialah pencetusnya??

Kristen: dimanakah dia katakan itu ??

Muslim : silahkan baca kitab Timotius 2 jilid 2, ayat : 8 !!

Kristen : " Ingatlah ini: Yesus Kristus, yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah
dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku."

Tetapi saya bertanya kepada anda , jadi dari mana sebenarnya datangnya kepercayaan salib,
bangkit dari kubur dan perihal tebusan ??

Muslim : dari mana saya tau?? Saya telah mempelajari islam agar tidak percaya terhadap sesuatu
yang tidak diterima akal sehat (tidak masuk akal) dan tidak dibawa oleh seorangpun dari NabiNabi yang diantara mereka telah menyampaikan kepada kami dengan periwayatan yang
terpercaya tanpa ada perubahan dan pemalsuan.

Kristen : saya jelaskan kepada anda bahwa inilah sebenarnya yang selama ini saya cari .
Saya sekarang yakin bahwa membaca kitab bible dengan benar dan seksama pada kesimpulan
akhirnya telah menuntun saya kepada hakikat besar yang dibawa oleh seluruh para Nabi, yaitu :
Tuhan itu satu, tidak beranak dan diperanakkan dan Dia telah mengutus Nabi-NabiNya untuk
memberi petunjuk kepada kita semua mulai dari Nabi Adam sampai kepada Al masih yang dia
adalah seorang manusia dengan kekuasaan Tuhan dilahirkan tanpa bapak,sebagaimana Adam
yang dilahirkan tanpa ibu dan bapak, dia (Al masih) tidak bangkit dari kuburnya karena dia tidak
disalib sama sekali . sungguh Tuhan telah menyelamatkannya dari tipu daya orang-orang yahudi
dan kejahatan orang-orang Romawi, dan seluruh manusia dilahirkan tanpa ada dosa sampai dia
melakukan dosa jika digoda oleh syaitan.
Tapi saya mempunyai pertanyaan terakhir,yaitu: bagaimana saya mendapatkan petunjuk lewat
kitab bible bahwa Nabi Muhammad utusan islam(Allah ) yang datang setelah Al masih untuk
menutup semua risalah langit (Allah )????

Muslim : tidak diragukan lagi bahwa anda telah membaca kitab bible berkali-kali, dan semoga
anda kembali membahas dan memperhatikanya agar menjadi perbincangan pada pertemuan kita
yang akan datang dengan izin Allah.

Bagian kedelapan :

Dalam Al kitab bible Muhammad adalah utusan Tuhan.

Muslim : apa yang dikatakan kitab bible tentang factor (sebab) dijauhkannya Ismail dan Hajar
ibunya dari Sarah ??

Kristen : ketika si bayi yaitu Ishaq anak Ibrahim yang berasal dari sarah tumbuh menjadi anak
muda dan selesai masa penyapihannya, kakaknya Ismail anak Ibrahim yang berasal dari Hajar
bermain bersamanya(bercanda ) kemudian mengejeknya. Maka marah lah Sarah dan dia
bermaksud menjauhkan Ismail agar Ismail tidak mendapatkan waris, itu disebutkan dalam kitab
kejadian : "Bertambah besarlah anak itu dan ia disapih, lalu Abraham mengadakan perjamuan
besar pada hari Ishak disapih itu.

Pada waktu itu Sara melihat, bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi
Abraham, sedang main dengan Ishak, anaknya sendiri.
Berkatalah Sara kepada Abraham: "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak
hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." (kejadian jilid 21,
ayat : 8-10)

Muslim : biar saya jelaskan kepada anda beberapa hal yang tidak anda ketahui dalam riwayat ini
: jika Ishaq setelah disapih berumur dua tahun maka berarti umur Ismail ketika itu enam belas
tahun, karena ia berada dalam kandungan ibunya hajar, ketika bapaknya Ibrahim berumur
delapan puluh enam tahun, dan Ishaq dilahirkan ketika bapaknya berumur seratus tahun, ini ada
pada nas kejadian jilid 16, ayat : 16 : "Abram berumur delapan puluh enam tahun, ketika Hagar
melahirkan Ismael baginya."

Dan kejadian jilid 21, ayat : 5 : "Adapun Abraham berumur seratus tahun, ketika Ishak, anaknya,
lahir baginya."
Oleh karena itu, apa yang disebutkan dalam kejadian jilid 21, ayat : 8-10 yang menyebutkan kisah
dijauhkannya Ismail dan ibunya sangat bertentangan dengan keterangan lain yang disebutkan
dalam kitab yang sama jilid 21, ayat : 14-21, yaitu menggambarkan Ismail yang dijauhkan dari
Sarah ketika itu dia masih anak kecil, bukan seorang pemuda : " Keesokan harinya pagi-pagi
Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu
beserta anaknya di atas bahu Hagar, kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka
pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Bersyeba.

Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak,
dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya: "Tidak tahan aku melihat
anak itu mati." Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring.
Allah mendengar suara anak itu, lalu Malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, kata-Nya
kepadanya: "Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah
mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring.Bangunlah, angkatlah anak itu, dan
bimbinglah dia, sebab Aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar."

Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur; ia pergi mengisi kirbatnya
dengan air, kemudian diberinya anak itu minum.
Allah menyertai anak itu, sehingga ia bertambah besar; ia menetap di padang gurun dan menjadi
seorang pemanah.

Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang isteri baginya dari
tanah Mesir." (kejadian jilid 21, ayat : 14-21)

Jadi yang benar adalah ismail dan ibunya meninggalkan sarah beberapa tahun setelah kelahiran
ishaq,
dan AlQuran menunjukkan kepergian ibrahim dengan anaknya ismail dan ibunya hajar itu ke "
lembah yang tidak ada kehidupan " dengan kata lain " padang pasir paran " yang disebutkan
dalam kitab kejadian jilid 21, ayat 21 : " Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya
mengambil seorang isteri baginya dari tanah Mesir."
Dan itu berdasarkan pada perintah Tuhan kepada Ibrahim karena mempunyai hikmah yang Allah
abadikan bagi hamba-hambanya yang beriman . Ibrahim meninggalkan hajar dan anaknya yang
masih bayi dimekkah hanya dengan mengharap pertolongan Tuhan, mulailah hajar mencari air
diantara dua gunung ( safa dan marwah ), dia berlari-lari disitu dan setelah pada putaran yang ke
tujuh muncul memancarlah sumber air zam zam sehingga akhirnya sa'I (lari-lari kecil) diantara
safa dan marwah itu menjadi salah satu syiar haji yang sekarang jutaan manusia berkumpul
disitu, dan sumur zam zam yang disebutkan dalam kitab kejadian jilid 21, ayat : 19 itu masih ada,
memancarkan air dan diminum oleh para haji sampai sekarang : " Lalu Allah membuka mata
Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur; ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian
diberinya anak itu minum." (kejadian jilid 21, ayat : 19)

Dan setelah itu beberapa tahun kemudian ibrahim dan ismail sama-sama membangun ka'bah
baitullah di mekkah mukarramah dan tempat shalat ibrahim yang menghadap ka'bah sampai
sekarang menjadi maqam ibrahim.melalui syiar-syiar haji itu umat islam dari semua penjuru
dunia menghidupkan peringatan pengorbanan ibrahim dengan anaknya ismail dan tebusan
tuhan dengan seekor kibas .

Kristen : sebentar !menurut kitab suci tebusan itu untuk ishaq bukan ismail.

Muslim : bahkan kalau anda baca kitab kejadian dengan baik sesuai dengan yang ditegaskan Al
Quran bahwasanya tebusan dan janji adalah untuk ibrahim, dalam kitab kejadian jilid 17, ayat :
24-27 : "Abraham berumur sembilan puluh sembilan tahun ketika dikerat kulit khatannya.

Dan Ismael, anaknya, berumur tiga belas tahun ketika dikerat kulit khatannya.
Pada hari itu juga Abraham dan Ismael, anaknya, disunat.

Dan semua orang dari isi rumah Abraham, baik yang lahir di rumahnya, maupun yang dibeli
dengan uang dari orang asing, disunat bersama-sama dengan dia."

Dan setelah itu dilahirkan ishaq yang kemudian dikhitan pada hari kedelapan dari kelahirannya :
' Kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu, ketika berumur delapan hari, seperti yang
diperintahkan Allah kepadanya.

Adapun Abraham berumur seratus tahun, ketika Ishak, anaknya, lahir baginya."(kejadian jilid 21,
ayat : 4-5 )

Oleh karena itu ketika turunnya janji dari Tuhan yaitu khitan dan tebusan, ibrahim berumur
Sembilan puluh Sembilan tahun dan ismail berumur tiga belas tahun , ketika itu ishaq belum
dilahirkan.
Umat islam mulai dari Muhamad cucu keturunan ismail sampai ke zaman kita sekarang
memelihara Syariat khitan ini untuk laki-laki ,dan salawat kepada ibrahim dan keluarganya
dalam setiap shalat lima waktu berbarengan dengan salawat kepada Nabi Muhammad dan
sekeluarganya.

Kristen : akan tetapi dalam kitab kejadian bagian ke 22 menyebutkan bahwa yang disembelih
adalah ishaq ??

Muslim : saya tahu, itu adalah pemalsuan yang disengaja karena bertentangan dengan nas lain
yang disebutkan dalam kitab kejadian yang telah kita baca sebelumnya .
Dalam kejadian jilid 22, ayat : 2 dan jilid 12, ayat : 16.
: 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).jilid 22, ayat : 2 )

Firaun menyambut Abram dengan baik-baik, karena ia mengingini perempuan itu, dan Abram
mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai
betina dan unta.Keterangan "(jilid 12, ayat: 16) anakmu satu-satunya adalah ishaq " yang benar
tertulis " anakmu satu-satunya adalah ismail " karena sebab sepele yaitu ketika itu ismail
berumur tiga belas tahun, sedangkan ishaq belum dilahirkan sebagaimana yang telah kita
simpulkan dari kitab kejadian sendiri.

Saya heran , ketika ishaq dilahirkan ( adik ismail ) ibrahim mempunyai dua anak , maka tidak
masuk akal dia dikatakan " anak satu-satunya "!!! tetapi karena kefanatikan bani israil yang
berlebihan terhadap kitab perjanjian lama sehingga mendorong mereka untuk menghapus nama
ismail disemua tempat (ayat ) pada jilid 22 dan menggantinya menjadi ishaq , tetapi Allah telah
membuat mereka lupa untuk menghapus kalimat " satu-satunya" sehingga penyelewengan
mereka itu dapat diketahui.
Keteramgan dibawah ini akan menetapkan kepada anda pemalsuan mereka yang disengaja itu.
" maka Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat
banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan
menduduki kota-kota musuhnya."(Kejadian jilid 22, ayat : 17)

Keterangan ini(diatas) menunjukkan kepada Ishak yang disebutkan berulang-ulang pada bagian
sebelumnnya : " Lagi kata Malaikat TUHAN itu kepadanya: "Aku akan membuat sangat banyak
keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya."

Tetapi yang dimaksud dalam keterangan ini adalah Ismail, bukan Ishak.

Dan yang menguatkan bahwa bagian jilid 22 adalah tujuan penyelewengan tersebut yaitu ketika
disebutkan berulang kali keterangan yang sama, yakni : " aku akan berkati dia dan kujadikan dia
berlimpah-limpah serta akan kuperbanyak keturunannya " ditujukan kepada Ismail, bukan Ishak
:" Tentang Ismael, Aku telah mendengarkan permintaanmu; ia akan Kuberkati, Kubuat beranak
cucu dan sangat banyak; ia akan memperanakkan dua belas raja, dan Aku akan membuatnya
menjadi bangsa yang besar".

Begitu juga dalam keterangan :" akan saya jadikan dia bangsa yang besar" dalam Kejadian jilid
21, ayat 18: "Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab Aku akan membuat dia
menjadi bangsa yang besar"(Kejadian jilid 21, ayat : 18)

Sebagaimana juga dikuatkan oleh keterangan ini : "Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan
Kubuat menjadi suatu bangsa, karena iapun anakmu."

Kristen : tetapi umat Yahudi dan Nasrani menganggap Ishak lebih tinggi kedudukannya daripada
Ismail.

Muslim : itu yang mereka katakan! Tetapi sebenarnya Al kitab menentangnya. Dalam Kejadian
jilid 15, ayat 4 disebutkan : "Tetapi datanglah firman TUHAN kepadanya, demikian: "Orang ini
tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli
warismu." Yakni Ismail juga mewarisi Ibrahim. Sebagaimana juga disebutkan dalam nas-nas
berikut :

# " Lagi kata Malaikat TUHAN itu kepadanya: "Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu,
sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya."

# " Tentang Ismael, Aku telah mendengarkan permintaanmu; ia akan Kuberkati, Kubuat beranak
cucu dan sangat banyak; ia akan memperanakkan dua belas raja, dan Aku akan membuatnya
menjadi bangsa yang besar"

# " Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan Kubuat menjadi suatu bangsa, karena iapun
anakmu."

# " Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab Aku akan membuat dia menjadi
bangsa yang besar."

# " "Apabila seorang mempunyai dua orang isteri, yang seorang dicintai dan yang lain tidak
dicintainya, dan mereka melahirkan anak-anak lelaki baginya, baik isteri yang dicintai maupun
isteri yang tidak dicintai, dan anak sulung adalah dari isteri yang tidak dicintai,
maka pada waktu ia membagi warisan harta kepunyaannya kepada anak-anaknya itu, tidaklah
boleh ia memberikan bagian anak sulung kepada anak dari isteri yang dicintai merugikan anak
dari isteri yang tidak dicintai, yang adalah anak sulung.
Tetapi ia harus mengakui anak yang sulung, anak dari isteri yang tidak dicintai itu, dengan
memberikan kepadanya dua bagian dari segala kepunyaannya, sebab dialah kegagahannya yang
pertama-tama: dialah yang empunya hak kesulungan."
Islam tidak mengingkari nikamat Tuhan yang diberikan kepada Ishak dan keturunannya,tetapi
anak yang dijanjikan itu adalah Ismail agar setelahnya nanti keluar dari keturunannya Rasul
terakhir Muhammad saw.

Kristen : tetapi umat Yahudi dan Nasrani menganggap Ismail anak haram!

Muslim : ini juga adalah yang mereka isu-isukan dan bukan yang dikatakan Alkitab , demi Allah
mana mungkin pernikahan nenek moyang dari sekalian Nabi, anaknya dari penikahan itu
dikatakan anak haram!

Bagaimana mungkin suatu pernikahan sah, sedangkan keturunan dari pernikahan itu tidak, atau
pernikahan itu tidak sah karena antara orang Kildan dengan orang mesir ?
Apakah pernikahan seperti ini kurang sah bila dibanding dengan pernikahan yang tejadi antara
Ibrahim dan Sarah yang dikatakan oleh kitab Kejadian jilid 20, ayat 21 bahwa Sarah adalah
saudara Ibrahim sebapak ?

" Lagipula ia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku, tetapi kemudian ia
menjadi isteriku".
Mustahil riwayat ini benar !

Disisi lain Allah telah memuliakan Ismail dengan memilihkan namanya " Ismail" yang bermakna "
Tuhan mendengar " terlebih dahulu saya ingin bertanya kepada anda : apakah anda pernah
melihat dan membaca suatu keterangan yang memburukkan Ismail dan legalitasnya sebagai
anak Ibrahim?

Kristen : tidak pernah.

Muslim : perkara lain, yang menyangkut anak keturunan Ismail dan anak keturunan Ishak yaitu
kekhususan tempat yang dijanjikan (untuk keturunan Ibrahim) sebelum salah satunya(Ismail
dan Ishak)dilahirkan, Tuhan telah memberikan janjinya kepada Ibrahim akan menjadikan tempat
tersebut(dari Nil sampai Efrat) milik keturunannya dan itu adalah Negeri Arab yang ditempati
anak keturunan Ismail.

" Pada hari itulah TUHAN mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman: "Kepada
keturunanmulah Kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu,
sungai Efrat:"(Kejadian jilid 15, ayat : 18).

Kristen : apakah yang anda maksud bahwa Tuhan tidak menjanjikan apa-apa untuk Ishak dan
keturunannya ?

Muslim : bukan itu yang saya maksud, tapi akan jelas bagi anda apa yang saya inginkan setelah
anda membaca keterangan ini : "Kepadamu dan kepada keturunanmu akan Kuberikan negeri ini
yang kaudiami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan Kuberikan menjadi
milikmu untuk selama-lamanya; dan Aku akan menjadi Allah mereka)."Kejadian jilid 17, ayat : 8)

Apakah sekarang sudah jelas bagi anda perbedaan antara dua keterangan ini, bahwasanya
Ibrahim "asing" ketika dia berada dibumi kan'an dan sebaliknya ketika dia berada diantara
sungai Nil dan Efrat(daerah arab) , maka dia yang berasal dari Kildan ini lebih pantas menjadi
orang Arab dibanding menjadi seorang Yahudi atau selainnya, silahkan koreksi kembali apa yang
telah kita diskusikan pada awal dialog bagian pertama!

Kristen : akan tetapi janji Tuhan itu sebenarnya ditujukan kepada Ishak , sebagaimana yang
disebutkan dalam Kejadian jilid 17, ayat 21 : "Tetapi perjanjian-Ku akan Kuadakan dengan Ishak,
yang akan dilahirkan Sara bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga."

Muslim : apakah yang ada dalam keterangan ini menunjukkan janji itu hanya tertuju kepada
Ishak saja , bukan Ismail ?

Kristen : tentu tidak!

Muslim : sekarang biar saya sebutkan kepada anda satu persatu secara terperinci apa yang
disebutkan dalam kitab suci anda yang itu menunjukkan adanya Nabi Muhammad saw dan
memberikan kabar gembira akan kedatangannya serta menegaskan bahwa dia diutus keseluruh
alam :

1. Disebutkan dalam Yeremia jilid 28, ayat 9 : " Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat
tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan, bahwa nabi itu
benar-benar diutus oleh TUHAN."

Kita semua tau bahwa kalimat "islam" diambil dari kata "assalam"yang berarti kedamaian.
Kedamaian seseorang dengan penciptanya dan antara Tuhan dengan semua ciptaanNYA.

Kedamaian atau Ketentraman adalah ajaran islam dan dia (kata assalam) salah satu Nama Tuhan
(asmaulhusna).

Ini semua adalah kebalikan dari apa yang disebutkan dalam injil Lukas lewat perkataan Al masih:
"Kamu menyangka, bahwa Aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kata-Ku
kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan.

Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara lima orang di dalam satu rumah, tiga
melawan dua dan dua melawan tiga.
Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan
ayahnya, ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya, ibu mertua
melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya "(Lukas
jilid 12, ayat :51-53)
Silahkan juga lihat Matius jilid 10, ayat 34-36 : " "Jangan kamu menyangka, bahwa Aku datang
untuk membawa damai di atas bumi; Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan
pedang.

Sebab Aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu
perempuan dari ibu mertuanya,
dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya."

2.Sampai saat datangnya Syiloh ketika Ya'kub menjelang kematiannya, dia berwasiat kepada
anaknya, sebagaimana disebutkan dalam Kejadian jilid 49 ayat 1 dan 10 : "Kemudian Yakub
memanggil anak-anaknya dan berkata: "Datanglah berkumpul, supaya kuberitahukan kepadamu,
apa yang akan kamu alami di kemudian hari.(Kejadian jilid 49, ayat : 1)

" Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara
kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsabangsa).Kejadian jilid 49, ayat : 10)

Keterangan ini sesuai dengan yang disebutkan dalam AlQuran : "Adakah kamu hadir ketika
Ya'qub kedatangan (tanda-tanda) maut , ketika ia berkata kepada anak-anaknya :"apa yang kamu
sembah sepeninggalku ?" mereka menjawab : "kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan
nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, (yaitu) Tuhan Yang Maha Esa dan kami hanya
tunduk patuh kepadaNya""(QS Al-Baqarah : 133)

Dan kalimat "syiloh" berasal dari bahasa Ibrani yang artinya kedamaian dan ketenangan , tetapi
disisni diisyaratkan kepada seseorang yang berbaur dan bergaul dengan masyarakat, dan
kemungkinan kalimat itu adalah pemalsuan dari kalimat "syaluah"(iluhim) yang juga berasal dari
bahasa Ibrani yang bermakna utusan Allah.

Adapun maksud dari keterangan kitab Kejadian jilid 49 ayat 10 adalah rentetan kenabian pada
kelurga Ya'kub(bani israil) akan putus ketika datangnya Syiloh dan itu ditegaskan dengan apa
yang disampaikan oleh Yeremia pada prediksinya dan itulah yang dimaksud oleh Al masih dalam
injil Matius : "Sebab itu, Aku berkata kepadamu, bahwa Kerajaan Allah akan diambil dari padamu
dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah Kerajaan itu".(Matius
jilid 21, ayat : 43).

3.Bakkah adalah Mekkah
Mekkah yang mulia adalah tempat yang ditentukan oleh Allah kepada Ibrahim dan Ismail untuk
membangun rumahNya yang mulia(baitul haram) sedangkan orang Arab menyebut Mekkah :
Mekkah atau Bakkah dua lahjah yang dimiliki oleh Suku Arab dan kedua bentuk lafadz tersebut
disebutkan dalam AlQuran: "dan Dialah yang menahan tangan mereka dari (membinasakan)
kamu dan (menahan) tangan kamu dari (membinasakan) mereka ditengah kota Mekkah sesudah
Allah memenangkan kamu atas mereka , dan adalah Allah Maha Melihat apa yang kamu
kerjakan"(QS Al-Fath : 24)
Dan "Sesungguhnya rumah yang mulu-mula dibangun untuk (tempat ibadat) manusia ialah
baitullah yang di Bakkah (mekkah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua
manusia"(QS Al-Imran : 96).

Anda akan heran dan bingung ketika membaca nama Bakkah ternyata dikatakan oleh Daud as
dalam Mazmur : " Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang
bermata air; bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat"(Mazmur jilid 84,
ayat : 6).
Dan anda akan bertambah bingung ketika anda tau bahwa sumur yang dimaksud dalam kitab
Mazmur adalah sumur zam-zam yang telah Allah pancarkan dilembah tandus yang senantiasa
sampai saat ini diambil air minumnya oleh jemaah haji dari jutaan umat islam luar Arab(asing)
yang datang untuk menunaikan ibadah haji dan umrah ke tempat yang Allah pilih sebagai kiblat
shalat dan tempat betemunya orang-orang beriman di penjuru dunia sampai hari kiamat.

4. Rumah mulia (baitulmajd)
Disebutkan dalam jilid 60 ayat 1-7 dan ayat 11:

# "Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan TUHAN terbit atasmu"
.(Yesaya jilid 60, ayat : 1)
Lihat! Bagaiman keterangan ini sesuai dengan firman Allah : "Hai orang yang
berkemul(berselimut). Bangunlah! Lalu beri peringatan. Dan Tuhanmu agungkanlah"(QS AlMuddtsir : 1-3)

# " Sebab sesungguhnya, kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa;
tetapi terang TUHAN terbit atasmu, dan kemuliaan-Nya menjadi nyata atasmu.(Yesaya jilid 60,
ayat : 2)

Benar, Nabi Muhammad diutus ketika dunia telah diliputi dengan kegelapan setelah hilangnya
ajakan mentauhidkan Allah yang telah disampaikan oleh Nabi-Nabi sebelumnya dari Nabi
Ibrahim as sampai Nabi Isa as.

# " Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang
terbit bagimu.(Yesaya jilid 60, ayat ; 3)
Allah telah membuka cahaya islam diseluruh penjuru dunia dan orang-orang mulai berbondongbondong masuk ke dalamnya sampai hari ini.Islam adalah agama yang paling cepat tersebar
walaupun disana-sini dimusuhi.

# " Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling, mereka semua datang berhimpun kepadamu;
anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong).Yesaya jilid
60, ayat : 4)
Dulu dalam waktu kurang dari dua puluh tiga tahun seluruh suku yang ada dijazirah Arab
bersatu dibawah naungan Islam setelah dulunya adalah suku yang saling bermusuhan.

# " Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan
akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan
bangsa-bangsa akan datang kepadamu.(Yesaya jilid 60, ayat : 5)
Dalam waktu sekitar satu abad umat islam telah meluas , sehingga pada puncaknya menjadi
pemerintahan terluas yang dikenal dalam sejarah sampai sekarang.

# " Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Efa. Mereka
semua akan datang dari Syeba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan
perbuatan masyhur TUHAN.(Yesaya jilid 60, ayat : 6)
Dan ini sejalan dengan berputarnya waktu karena banyaknya orang asing pergi ke Mekkah untuk
menunaikan ibadah haji sambil berdagang serta bekerja disana (dan melaksanakan umrah
sepanjang tahun).

# " Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot
akan tersedia untuk ibadahmu; semuanya akan dipersembahkan di atas mezbah-Ku sebagai
korban yang berkenan kepada-Ku, dan Aku akan menyemarakkan rumah keagungan-Ku).Yesaya
jilid 60, ayat : 7)
Suku-suku Qidar yang telah berkumpul dan bersatu hanyalah suku-suku Arab yang berasal dari
keturunan Qidar anak Ismail(silahkan anda lihat apa yang telah saya sebutkan sebelumnya
tentang keturunan Ismail pada pasal pertama ).

Sedangkan "baitulmajd"yang dimaksud adalah baitullah ka'bah di Mekkah yaitu tempat tinggal
anak keturunan Qidar dan Ismail(bukanlah gereja Al masih sebagaimana yang disangka oleh
sebagian penafsir Injil Alkitab.

# " Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan
tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja
mereka ikut digiring sebagai tawanan).Yesaya jilid 60, ayat : 11)
Benar, Nabi Muhammad diutus ketika dunia telah diliputi dengan kegelapan setelah hilangnya
ajakan mentauhidkan Allah yang telah disampaikan oleh Nabi-Nabi sebelumnya dari Nabi
Ibrahim as sampai Nabi Isa as.

Dan dikenal bahwa baitullah adalah rumah Alllah yang paling agung dan mulia di permukaan
bumi,, dengan berjalannya waktu, dia jauh dari karat dan kotoran setelah dibersihkan oleh Nabi
Muhammad saw dari semua berhala sehingga menjadi kiblat dan tempat berlindungnya setiap
orang beriman.

5.Kendarailah himar dan kuda
Perhatikanlah prediksi Yesaya yang disebutkan dalam injilnya: " Apabila dilihatnya pasukan,
pasang-pasangan orang berkuda, pasukan keledai, pasukan unta, maka haruslah diperhatikannya
sungguh-sungguh, dengan penuh perhatian)."Yesaya jilid 21, ayat : 7)
Siapkah pengendara himar itu ? jika dia adalah seorang murid disuatu madrasah, maka diketahui
dia adalah Yesus.

" Yesus menemukan seekor keledai muda lalu Ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis:(Yohanes
jilid 12, ayat:14)

Jadi siapakah sebenarnya penunggng kuda yang dijanjikan itu ? yang tidak diketahui oleh para
penafsir Al kitab, dia adalah Muhammad orang yang akan datang sesuai yang diprediksikan dan
itu juga dikuatkan lagi dengan apa yang disebutkan oleh Yesaya pada bab yang sama tentang "
prediksi keadaan wilayah Arab" dan yang juga diisyaratkan kepada risalah yang dibawa oleh
umat islam Arab terdahulu dalam menyebarkan dakwah yang kemudian dilanjutkan oleh genersi
islam berikutnya disetiap waktu dan tempat sampai saat ini.

Kemudian ditetapkan oleh ramalan Yesaya : " Hai penduduk tanah Tema, keluarlah, bawalah air
kepada orang yang haus, pergilah, sambutlah orang pelarian dengan roti!(Yesaya jilid 21, ayat :
14)
Mengisyaratkan bahwa orang-orang yang tinggal dipadang sahara yang mengasihi dan
menyayangi Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya dari kalangan muhajirin sehingga terjalin
ukhuwah islamiyah diantara mereka,sampai setiap orang dari mereka itu bergaul dengan
memberi makanan dan minuman yang walaupun dia bukanlah dari kalangan Anshar yang tinggal
di Madinah Munawwarah yang sebelum hijrah bernama " Yatsrib" atau " Thaibah"( simpulkan
lah kesamaan dan kemiripan ini dengan nama " taima" yaitu penduduk padang sahara )!

Dan prediksi Yesaya telah menunjukkan akan terjadinya hijrah ini, yang telah diidzinkan oleh
Allah saat itu, yakni ketika dia memberi tau Rasulnya bahwa setiap orang dari suku kafir
berkumpul akan membunuhnya (mereka mengira dengan seperti ini, mereka tidak akan dituntut
atas pembunuhan tersebut karena itu dilakukan sesuai kesepakatan antar suku).

Kemudian Yesaya melanjutkan : " Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku: "Dalam setahun lagi,
menurut masa kerja prajurit upahan, maka segala kemuliaan Kedar akan habis).Yesaya jilid 21,
ayat : 16)

Keterangan ini menentukan dengan sangat teliti pertemuan yang pasti pada tahun kedua hijrah
antara orang-orang beriman dan orang-orang musyrik Qurays(cucu keturunan Kedar)diperang
badar, yang pada pertempuran tersebut kesyirikan dan orang-orang musyrik telah ditaklukkan,
sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pasal pertama : " Inilah nama anak-anak Ismael,
disebutkan menurut urutan lahirnya: Nebayot, anak sulung Ismael, selanjutnya Kedar, Adbeel,
Mibsam),Kejadian jilid 25, ayat:13)

Sebagaimana juga hakikat ini (bahwa orang-orang Arab lah yang dimaksudkan dengan orang
Qidar dalam Al kitab) ditegaskan dalam kitab Yehezkiel : " Arab dan semua pemuka Kedar
berdagang dengan engkau dalam anak domba, domba jantan dan kambing jantan; dalam hal-hal
itulah mereka berdagang dengan engkau.(Yehezkiel jilid 27, ayat : 21).

4. Nabi seperti Musa
Allah swt telah menjanjikan kepada Musa akan kedatangan Nabi Muhammad saw sesuai dengan
yang disebutkan dalam Ulangan : " 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).Ulangan jilid 18, ayat : 18
Identifikasi ini hanyalah sesuai dengan Nabi Muhammad saw karena beberapa alasan berikut ini
:

1. keterangan " dari kalangan saudara kamu " bermakna anak keturunan Ismail , karena kalau
tidak demikian, (yang dimaksud adalah Isa yang dia berasal dari Israil ) maka pasti dikatakan "
dari kalangan mereka ".

2. keadaan dia seperti Musa " seperti kamu " kesamaan disini hanyalah cocok kepada Muhammad
saw, bukan Isa , karena dilihat dari beberapa sisi yaitu :

# Musa dan Muhammad dilahirkan lewat perantara ibu dan bapak, berbeda dengan Isa (mukjizat
dari Allah , dilahirkan tanpa bapak)

# keduanya menikah dan memperoleh keturunan , berbeda dengan Isa .

# keduanya meninggal dan dikuburkan seperti manusia biasa, berbeda dengan Isa yang
dimatikan Tuhan dan diangkat kehadiratNya dan seorang pun tidak menyaksikan kematiannya .

# keduanya diperangi musuh-musuhnya dan diusir dengan tenta-tentara mereka, berbeda
dengan Isa .

# keduanya ditolong Tuhan dan dinampakkan dihadapan musuh-musuhnya selama mereka
masih hidup, berbeda dengan Isa yang Tuhan selamatkan ajarannya bersifat maknawi setelah dia
diangkat ke langit.

# keduanya menerima wahyu yang nas-nasnya itu ditulis selama hidup mereka (sebelum Taurat
diselewengkan ) sedangkan ajaran-ajaran Isa sebelumnya tidak ditulis kecuali setelah dia
diangkat ke langit.

# keduanya mempunyai ajaran yang dipakai dan diamalkan secara sempurna berbeda dengan
ajaran Isa yang hanya bersifat ruhiyyah dan akhlak(moral) saja .

# keduanya dulu menjadi komando(pemimpin) pengikutnya yang bergaul dengannya, berbeda
dengan Isa kebanyakan yang menjauh dan menentangnya adalah dari kaumnya sendiri (bani
israil).

3. ungkapan "saya letakakn pembicaraan saya ke mulutnya" menunjukkan bahwa wahyu yang
Allah turunkan lewat perantara Jibril selama dua puluh tiga tahun . dan dialah Nabi yang buta
huruf, dan terpercaya menyampaikan setiap huruf dari wahyu tersebut seperti yang telah ia
dengar dan ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Qiyamah: "Janganlah kamu gerakkan
lidahmu untuk (membaca) Al Quran karena hendak cepat-cepat (menguasai(nya).Sesungguhnya
atas tanggungan kamilah mengumpulkannya (didadamu) dan (membuatmu pandai)
membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaannya itu.Kemudian
sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya"(QS AlQiyamah : 16-19).

4. seluruh surat dalam AlQuran diawali dengan basmalah kecuali surah Baraah (At-Taubah)dan
kalimat " basmalah " adalah kalimat yang diucapkan orang muslim ketika memulai semua
perbuatan dalam kehidupannya sehari-hari.

7. Hamba pilihanku

Isyarat yang lebih jelas tentang kenabian Muhammad saw disebutkan dalam prediksi Yesaya : "
Lihat, itu hamba-Ku yang Kupegang, orang pilihan-Ku, yang kepadanya Aku berkenan. Aku telah
menaruh Roh-Ku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa.(Yesaya jilid
42 jilid ayat : 1).
Tidak diragukan lagi bahwa seluruh Nabi adalah hamba-hamba yang diutus, dipilih oleh Allah
untuk membimbing kaum mereka ke jalan yang benar, hanya sanya kalimat hambaku dan Rasul
pilihanku adalah nama-nama yang digunakan islam khusus untuk Muhammad , maka dua kalimat
syahadat adalah rukun islam yang terpenting yang selalu diulang-ulang oleh orang muslim
disetiap salawat yang termuat dalam tasyahud didalam shalat lima waktu sehari semalam dan
juga dishalat nafil dan sunnah.

Kalimat " " ا ان  ا ر ل اmenggema disaat adzan dikumandangkan diatas mimbar-mimbar
dan juga sebelum shalat dimulai pada setiap mesjid dipenjuru dunia selama dua puluh empat jam
.
"Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan.

Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan
dipadamkannya, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hokum".(Yesaya jilid 42 ayat : 2-3)
Inilah gambaran kecil sejarah perjalanan hidup Nabi Muhammad saw.

" Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan
hukum di bumi; segala pulau mengharapkan pengajarannya.(Yesaya jilid 42, ayat : 4)
Dialah yang kehidupannya penuh dengan jihad dipertempuran-pertempuran yang berhubungan
dengan perintah Allah dan izinNya, daan juga yang tidak pernah letih dalam kesehariannya atau
tidak pernah lemah dalam menghadapi musuh-musuhnya dari bangsa Arab dan tipudaya orang
yahudi, jelas dia tidak sama seperti Isa as .

"Aku ini, TUHAN, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang
tanganmu; Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat
manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, (Yesaya jilid 42, ayat : 6).

Maka apa yang dimaksudkan dalam ungkapan "aku jadikan kamu tempat perlindungan dan cinta
kasih terhadap penduduk masyarakat dan cahaya bagi semua umat" bahwa sanya Allah tidak
akan mengutus Rasul lagi setelahnya maka seluruh umat akan ikut, masuk dalam agama Allah
dan ternyata itu terbukti.

"untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan dan
mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara.(Yesaya jilid 42, ayat :
7).
Mata yang buta dan kehidupan yang gelap adalah isyarat kepada masa jahiliyah yang buta (dari
kebenaran) yang belum pernah ada sebelumnya dan yang kemudian disingkarkan oleh cahaya
islam . dan ungkapan "mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara"
adalah isyarat kepada pembebasan para budak yang telah ditetapkan oleh syariat islam yang
mengandung system korespondensi dan denda dosa dengan membebaskan budak, dan dengan
seperti ini perbudakan dalam islam ditiadakan(sampai pada zaman sekarang ini para Oreintalis
mengembalikannya dengan berbagai macam bentuk yang memalukan dan tercela).

" Aku ini TUHAN, itulah nama-Ku; Aku tidak akan memberikan kemuliaan-Ku kepada yang lain
atau kemasyhuran-Ku kepada patung) Yesaya jilid 42, ayat ;8)
Inilah yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad saw adalah penutup Nabi-Nabi dan dialah Nabi
yang ajarannya tetap seperti pertama kali Allah turunkan tanpa ada penyelewengan dan
pemalsuan berbeda dengan ajaran Musa dan Isa (lihat pada bagian kedua).

" Nyanyikanlah nyanyian baru bagi TUHAN dan pujilah Dia dari ujung bumi! Baiklah laut
bergemuruh serta segala isinya dan pulau-pulau dengan segala penduduknya).Yesaya jilid 42,
ayat : 10).
"nyanyian baru" bukanlah menggunakan bahasa Ibrani dan bukan juga bahasa Arom dulu, akan
tetapi bahasa Arab yang maknanya adalah : Al Quran yang dibaca , salawat, tasbih dan adzan
yang diulang-ulang dipenjuru dunia : "dari belahan bumi yang terjauh" maknanya adalah
diucapkan lebih dari jutaan muslim .

"Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan dengan desa-desa yang
didiami Kedar! Baiklah bersorak-sorai penduduk Bukit Batu, baiklah mereka berseru-seru dari
puncak gunung-gunung!

Baiklah mereka memberi penghormatan kepada TUHAN, dan memberitakan pujian yang
kepada-Nya di pulau-pulau".(Yesaya jilid 42, ayat : 11-12).
Maka diatas gunung Arafah "dari puncak gunung-gunung" itulah berkumpulnya jutaan umat
islam tahun demi tahun memenuhi panggilan Tuhan dengan mengatakan : " aku sambut
panggilanmu ya Allah dan siap menerima perintahmu, aku sambut,tidak ada syarikat bagi engkau
, sesungguhnya pujian, kenikmatan dan kerajaan, semuanya milik Engkau, tidak ada syarikat bagi
Engkau !"
telah saya jelaskan kepada anda sebelumnya bahwa "Negeri Kedar" adalah Negiri Arab. Adapun
ungkapan "memberitakan pujian yang kepadaNya dipulau-pulau" bermakna : telah terbukti
dengan tersebarnya islam ke daerah-daerah katulistiwa yang terjauh seperti Indonesia sampai ke
daerah-daerah yang terdekat.

" TUHAN keluar berperang seperti pahlawan, seperti orang perang Ia membangkitkan semangatNya untuk bertempur; Ia bertempik sorak, ya, Ia memekik, terhadap musuh-musuh-Nya Ia
membuktikan kepahlawanan-Nya"(Yesaya jilid 42, ayat : 13).
Dalam beberapa tahun telah dibangun diMadinah Munawwarah pusat Negara islam terbesar
yang kependudukan dan pemerintahannya terbentang sampai ke bagian besar belahan dunia.
Dan terakhir, nampaknya kitab Yesaya bab 42 ini seolah-olah adalah gambaran yang terperinci
tentang prediksi kedatangan Muhammad saw dan umatnya setelahnya.

8. Malaikat menyebut Daud "sayyidi"

Disebutkan dalam Mazmur jilid 110, ayat 1 :
"Mazmur Daud. Demikianlah firman TUHAN kepada tuanku: "Duduklah di sebelah kanan-Ku,
sampai Kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu."

Secara apriori (jelas) Tuhan yang berkata dalam keterangan :"firman Tuhan kepada tuanku"
adalah Allah Tuhan semesta alam,sedangkan "lirabbi" adalah bermakna tuanku dan para penafsir
injil menafsirkan dengan "Tuhan" karena yang dimaksud adalah Al masih, akan tetapi bagaimana

bisa seperti itu sedangkan Al masih sendiri mengingkari itu, sebagaimana yang disebutkan dalam
keterangan-keterangan dibawah ini :

"Jadi jika Daud menyebut Dia Tuannya, bagaimana mungkin Ia anaknya pula"(Matius jilid 22,
ayat:45)

"Daud sendiri menyebut Dia Tuannya, bagaimana mungkin Ia anaknya pula?" Orang banyak yang
besar jumlahnya mendengarkan Dia dengan penuh minat.(Markus jilid 12, ayat : 37)

Al masih sendiri telah mengingkari gelar tersebut disandarkan kepada dirinya karena bagaimana
mungkim seseorang yang merupakan salah satu cucu keturunana Daud , kemudian Daud berkata
tentang orang itu "kepada Tuhanku" dan Al masih menambahkan kejelasan perkara ini yang
disebutkan melalui perkataannya sendiri dalam injil Lukas : " Sebab Daud sendiri berkata dalam
kitab Mazmur: Tuhan telah berfirman kepada Tuanku: duduklah di sebelah kanan-Ku,
sampai Kubuat musuh-musuh-Mu menjadi tumpuan kaki-Mu.
Jadi Daud menyebut Dia Tuannya, bagaimana mungkin Ia anaknya pula"(Lukas jilid 20 , ayat :
42-44).

Tidak diragukan bahwa keterangan terakhir ini nampaknya prematur dan menunjukkan bahwa
ada beberapa hal yang dihapus diakhir keterangan ini yang telah dijelaskan injil Barnabas yang
tidak bisa diterima oleh gereja karena beberapa sebab, diantaranya Barnabas telah menetapkan
bahwa "janji" untuk Ismail bukan Ishak, injil tersebut juga menjelaskan bahwa Daud telah
menunjuk gelar tersebut kepada Nabi Muhammad saw.
Dan itu benar!tidak terjadi terhadap seorang Nabi pun (dengan idzin Allah) yang telah terjadi
pada diri Nabi Muhammad saw berupa kejayaan, tersebar dan kekalnya islam .

9. Apakah engkau Nabi ?

ketika orang-orang Yahudi mengutus para pastor kepada pembaptis yang bernama Yohanes
untuk bertanya kepadanya ,siapakah dia sebenarnya? Dia menjawab seperti ini:" Ia mengaku dan
tidak berdusta, katanya: "Aku bukan Mesias."
Lalu mereka bertanya kepadanya: "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab:
"Bukan!" "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab: "Bukan!"(Yohanes jilid 1, ayat :
20-21).
Pertanyaan disisni adalah, siapakah Nabi yang ditunggu kedatangannya setelah diutusnya Al
masih dan Yohanes ? siapakah yang tidak menjadi seperti Musa ?(lihat Ulangan jilid 18, ayat:18)!.

10. Orang yang dibaptis dengan ruh kudus dan api

Disebutkan dalam Matius jilid 3, ayat 11 : " Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda
pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian dari padaku lebih berkuasa dari padaku dan aku
tidak layak melepaskan kasut-Nya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan
api".
Jelas, orang yang akan datang setelah Yohanes yang sezaman dengan Al masih adalah Nabi
Muhammad saw.

11. Yang paling muda dikerajaan lagit (Allah)

Disebutkan dalam injil Matius jilid 11. ayat 11 : " Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya di antara
mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar dari pada
Yohanes Pembaptis, namun yang terkecil dalam Kerajaan Sorga lebih besar dari padanya."
Apakah anda percaya bahwa Yohanes lebih mulia daripada Adam,Nuh, Ibrahim, Musa, Daud dan
Nabi-Nabi yang lain atau dia telah melakukan sesuatu yang tidak mereka lakukan ? berapakah
pengikutnya dan orang-orang yang diberi hidayah melalui usahanya ? semua itu bukanlah akar
permasalahan kita disini, akan tetapi saya punya satu pertanyaan, siapakah yang dimaksud
dalam keterangan ini ? pasti yang dimaksud bukanlah Al masih karena "kerajaan langit" itu
belum sempurna pada zamannya , sedangkan kerajaan langit adalah kerajaan Tuhan dan NabiNabiNya dan Nabi yang termuda(terakhir diutus) dan terakhir adalah Nabi Muhammad saw.

12. Penghibur atau Penolong

Disebutkan dalam injil Yohanes lewat perkataan Al masih : "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia
akan memberikan kepadamu seorang Penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selamalamanya",(Yohanes jilid 14, ayat:16)
Kita tidak mengetahui dengan jelas asal kalimat "penghibur" dalam bahasa Arom yang dari
bahasa tersebut diterjemahkanlah perkataan Al masih ke dalam bahasa Ibrani, kemudian kepada
bahasa Yunani dan bahasa-bahasa lain, tetapi yang kita ketahui adalah kata Yunani
"Briclitus"diambil dari bahasa Ibrani, dan dalam bahasa tersebut dia adalah dua kalimat yang
mirip dalam tulisan(bentuk dan jenis huruf) dan berbeda disegi baris, kedua kalimat itu adalah :
"BIRKLITH" yang berarti penjaga dan penolong, dan "BARKLITH"yang bermakna terpuji yaitu
Muhammad atau Ahmad.

Dan dikenal bahwa tulisan Ibrani zaman dulu (yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani)
tidak ada perbedaan antara baris setiap huruf.
Dari man pun asal kalimat "penghibur" yang rumit itu, maka isyarat Al masih disini tetap tertuju
kepada Nabi yang datang setelahnya untuk menyempurnakan risalah kenabian , dan tersisa
hanya risalahnya saja sampai akhir zaman.
Mari kita menyelidiki nas-nas Al kitab untuk melihat dan mengetahui siapa sebenarnya
"penghibur" yang dimaksud itu ? :

1.Perihal dia sebagai "penghibur terakhir" adalah orang yang akan datang setelah Nabi
sebelumnya.

2. "supaya ia menyrtai kamu selama-lamanya" dimana tidak diinginkan oleh seorang Nabi
setelahnya karena dia adalah Nabi terakhir yang aAllah bertanggungjawab memelihara
risalahnya saja(Al Quran) sebagiman awal diturunkan sampai akhir zaman .

3. seluruh Nabi sebelumnya , perhatian mereka terbatas kepada kaum-kaum mereka , mengajak
dan mensucikan mereka dari semua kesalahan , sedangkan dakwahnya penutup Nabi untuk
semua manusia.
Dan dalam waktu kurang dari dua puluh tiga tahun (masa diutusnya)telah membasmi kesyirikan
didaerah Arab dan mengirim surat kepada Raja-Raja (untuk mengajak kepada islam) mulai dari
raja Hirqel sampai raja parsi, Romawi,Najasyi (raja Habasyah), Maququs penguasa Mesir serta
menentang Ahlul kitab Yahudi dan Nasrani dengan yang telah disingkap oleh Al Quran berupa
penyelewengan kitab-kitab mereka , keluarnya mereka dari Tauhid dan dugaan mereka bahwa Al
masih disalib dan menganggapnya sebagai Tuhan , menisbahkan anak kepada Tuhan serta
penyelewengan terhadap sejarah seluruh Nabi dan kebenaran risalah mereka.

4.Nas yang ada dalam Yohanes jilid 14, ayat 30menunjukan kepada Nabi Muhammad saw bahwa
beliau adalah penghulu alam ini yang akan datang meluruskan dunia dengan akal dan hikmah.
"Tidak banyak lagi Aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak
berkuasa sedikitpun atas diri-Ku).Yohanes jilid 14, ayat:30)

5."Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh Kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh
kebenaran; sebab Ia tidak akan berkata-kata dari diri-Nya sendiri, tetapi segala sesuatu yang
didengar-Nya itulah yang akan dikatakan-Nya dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang
akan datang".(Yohanes jilid 16, ayat:13)
Sebelum Nabi Muhamad saw diutus, dia diberi gelar Asshadiq Al-Amin, jujur dan terpercaya yang
komitmen terhadap kebenaran dan mengajak kepada itu.

6."Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh Kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh
kebenaran; sebab Ia tidak akan berkata-kata dari diri-Nya sendiri, tetapi segala sesuatu yang
didengar-Nya itulah yang akan dikatakan-Nya dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang
akan datang."(Yohanes jilid 16, ayat:13)

Sungguh beliau telah menyampaikan semua isi Al Quran yang telah diajarkan oleh Malaikat Jibril
dan menghafalnya seperti awal diturunkan , serta kemudian dikumpulkan (ditullis) oleh para
penulis wahyu seperti yang didektikan oleh Nabi saw sendiri tanpa menyandarkan satu huruf
pun kepadanya dan tidak meletakkan diawal yang seharusnya diakhir atau sebaliknya.
Ingat apa yang disebutkan dalam Ulangan jilid 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.

Dan sesuai dengan yang digambarkan oleh Al Quran : "Demi bintang ketika terbenam. Dan
tiadalah yang diucapkannya itu (Al Quran) menurut kemauan hawa nafsunya . ucapannya itu
tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)"(QS An-Najm:2-4).

7." Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh Kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh
kebenaran; sebab Ia tidak akan berkata-kata dari diri-Nya sendiri, tetapi segala sesuatu yang
didengar-Nya itulah yang akan dikatakan-Nya dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang
akan datang"(Yohanes jilid 16, ayat:13).
Semua prediksi yang dimaksud adalah Nabi Muhammad saw terbukti, disini tidak panjang lebar
menyebutkan perhatian dan kepedulian kita-kitab sunnah dan sejarah hidup nabi Muhammad
saw berupa prediksi-prediksi yang terbukti dan senantiasa terbukti.

8." Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari
pada-Ku).Yohanes jilid 16, ayat:14).
Al Quran telah mengangkat kedudukan Isa bin Maryam ke kedudukan yang tinggi dan
membantah semua keburukan dan kepalsuan yang dilontarkan kepadanya yang mana sebagian
penulis kitab perjanjian lama dan perjanjian baru menyebutkan sesuatu yang mencakup semua
perkara yang tidak layak dengan kedudukan Isa as, diantaranya:

# perkataan matinya seorang Nabi diatas salib tidak sesuai dengan yang disebutkan dalam
Ulangan jilid 13, ayat 5 : " 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.

Begitu juga Ulangan jilid 21, ayat 22-23 : ""Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan
hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kaugantung dia pada sebuah tiang,
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."

# disebutkan dalam Matius jilid 27, ayat 46 : "Kira-kira jam tiga berserulah Yesus dengan suara
nyaring: "Eli, Eli, lama sabakhtani?" Artinya: Allah-Ku, Allah-Ku, mengapa Engkau meninggalkan
Aku؟
Apakah boleh (dianggap benar) menyandarkan perkataan itu kepada Rasul Allah dan orang yang
disebutkan dalam Al Quran termasuk Rasul ulul 'azmi ?

# Kami umat islam tidak percaya bahwa dia telah menggambarkan semua orang dengan anjing
dan

babi : "Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan kamu
melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia
berbalik mengoyak kamu."(Matius jilid 7, ayat : 6)

# Dan dia (Isa) tidak memanggil ibunya dengan panggilan " wahai perempuan" sebagaimana
disebutkan di Yohanes jilid 2, ayat : 4
Sedangkan AL Quran menyebutnya dengan penuh kehormatan, : "Dan berbakti kepada ibuku ,
dan Dia tidak menjadikan akuseorang sombong lagi celaka"(QS Maryam : 32).

13.wahyu.

Wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad saw adalah perkataan jibril ketika
dia mendatanginya digua Hira, yaitu " bacalah " , maka Nabi Muhammad saw berkata : "aku
bukan lah orang yang pandai membaca " yakni " aku tidak tau baca tulis ".
Dan inilah yang dinyatakan oleh ramalan Yesaya : "dan apabila kitab itu diberikan kepada
seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan: "Baiklah baca ini," maka ia akan
menjawab: "Aku tidak dapat membaca." (Yesaya bab 29, ayat :12)
Disisi lain Al Quran diturunkan selama 23 tahun tidak disusun dalam mushaf sesuai urutan
turunnya, akan tetapi diturunkan secara berserakan dan berangsur sesuai kejadian yang terjadi.
Adakala itu adalah kumpulan ayat atau surah yang lengkap yang kemudian ayat dan surah itu
disusun sebagaimana yang ditunjukkan jibril kepada Nabi Muhammad saw diakhir bacaan beliau
kepada jibril, maka ayat dan surah itu telah lengkap dan sempurna disusun dan dijelaskan . Inilah
Al Quran yang yang diturunkan berangsur-angsur dan kemudian disusun yang juga telah
dinyatakan oleh ramalan Yesaya :" Sebab harus ini harus itu, mesti begini mesti begitu, tambah
ini, tambah itu!"
Sungguh, oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan oleh orang-orang yang berbahasa asing akan
berbicara kepada bangsa ini" (Yesaya bab 28, ayat : 10-11).
Silahkan juga simpulkan bahwa kalimat " bahasa asing" disini bermakna bahasa lain, selain
bahasa Arom dan ibrani , maka yang dimaksud adalah bahasa arab.

14. bahasa yang satu.

Semua umat islam baik arab maupun selain arab ('ajam) beribadah dengan menggunakan bahasa
arab , dengan bahasa tersebut mereka berdoa kepada Tuhan , shalat, haji dan saling nenyapa satu
sama lain, ini sesuai dengan prediksi zafaniya : " "Tetapi sesudah itu Aku akan memberikan bibir
lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama
TUHAN, beribadah kepada-Nya dengan bahu-membahu."(zefeniya bab 3, ayat: 9).

Kristen : saudaraku muslim : saya tidak bisa mengungkapkan begitu besar rasa terimakasih
saya kepada anda atas pertemuan ini yang dengan lengkap membahas Alkitab, perjanjian lama
dan baru, sehingga akhirnya saya sangat yakin bahwa Nabi Muhammad saw lah yang dimaksud
dan di nyatakan dalam prediksi dan berita yang disampaikan oleh para Nabi sebelumnya dan
dialah penutup Nabi-Nabi yang semua mereka datang diutus untuk mengajak seluruh manusia

menyembah Allah yang maha Esa dan mengikuti metodenya yang sempurna dan disampaikan
semuanya dalam risalah (ajaran) islam.

Muslim : pujian dan rasa syukur semuanya hanyalah milik Allah yang telah memberikan taufik
dan hidayahNya kepada kita , kita tidak bisa memberi petunjuk kecuali dengan petunjuk Allah
swt.
Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam!

