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Informasi Penting !!!!!!!!!!!!!
 
Menurut Uskup Agung Prof. Jenkins , Pemimpin Gereja tertinggi keempat di Inggris, yang
tidak takut kehilangan jabatan dengan menyatakan bahwa kebangkitan Yesus dari kubur
sesengguhnya tidak pernah terjadi ; John Allegro , anggota tim penerjemah Naskah Laut
Mati (Dead Sea Scrolls) yg dipecat karena mengumumkan naskah yang dianggap rawan
dan dapat menggoncangkan keimanan umat Kristen (rev. Dr. Charles Francis Porter) , yg
membuktikan dari Naskah Laut Mati bahwa roh kudus sebagai oknum yg disembah, tidak
dikenal di zaman Yesus. Dr. Robert W. Funk, Professor Ilmu Perjanjian Baru di Universitas
Harvard bersama 74 pakar Alkitab lainnya yang dihujat umat Kristen Amerika dan dunia
karena membuktikan bahwa hanya 18 persen ucapan Yesus dalam Alkitab yang dianggap
asli .
Dr. Barbara Thiering – Guru Besar Universitas Sydney Australia dihujat umat Kristen
Australia karena dari hasil penelitiannya selama 20 tahun terhadap Naskah Laut Mati
menemukan fakta bahwa Yesus Tidak Mati Di Kayu Salib – pernyataan ini sama dengan
informasi yang terdapat dalam QS 4:157 – Maha Suci Allah !!!.

cukil 24 Dec 2004 14:51:14

Tambahannya
 
AYAT-AYAT KONTRADIKSI
Kontradiksi Perjanjian Lama
1. Siapakah anak Daud yang kedua ?
a. Kileab (II Samuel 3: 2-3).
b. Daniel (I Tawarikh 3: 1)

2. Di Yerusalem, Daud mengambil beberapa gundik atau tidak ?
a. Ya! Daud mengambil beberapa gundik dan istrei (11 Samuel 5: 13-16).
b. Tidak! Daud hanya mengambil beberapa isteri saja (I Tawarikh 14: 3-7).

3. Berapa anak-anak Daud dari gundik di Yerusalem ?
a. 11 orang (Samuel 5: 13-16).
b. 13 orang (I Tawarikh 14 3-7).

4. Di Kota mana Daud mengambil tembaga ?
a. Betah dan Berotai (II Samuel 8: 8).
b. Tibhat dan dari Kun (I Tawarikh 18: 8)

5. Siapa anak Tou yang diutus untuk mengucapkan selamatkepada Daud ?
a. Yoram (II Samuel 8: 10).
b. Hadoram (1 Tawarikh 18: 9- 1 0)

6. Dari orang bangsa saja Daud mengambil perak dan emas untuk Tuhan ?
a. Aram (II Samuel 8: 11-12).
b. Edom (I Tawarikh 18: 14-16).
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7. Siapakah panitera (sekretaris) Daud ?
a. Seraya (II Samuel 8: 15-17).
b. Sausa (I Tawarikh 18: 14-16).

8. Berapakah tentara berkuda tawanan Daud ?
a. 1.700 orang (II Samuel 8: 4).
b. 7.000 orang (I Tawarikh 18: 4).

9. Berapa ekor kuda kereta yang dibunuh Daud ?
a. 700 ekor (II Samuel 10: 18).
b. 7.000 ekor (I Tawarikh 19:18).

10. Yang dibunuh Daud, pasukan berkuda atau pasukan jalan kaki ?
a. 40.000 pasukan berkuda (II Samuel 10:8).
b. 40.000 pasukan berjalan kaki (I Tawarikh 19: 18).

11. Siapakah panglima musuh yang tewas di tangan Daud?
a. Sobakh (II Samuel 10: 18).
b. Sofakh (I Tawarikh 19: 18).

12. Daud memerangi Israel atas hasutan Tuhan atau atas bujukan iblis ?
a. Tuhan murka Ialu menghasut Daud (II Samuel 24: 1).
b. Setan bangkit Ialu membujuk Daud (I Tawarikh 21:1)

13. Siapakah kepala Triwira pengiring Yahudi ?
a. Isyabaal, orang Hakhmoni (II Samuel 23: 8).
b. Yasobam bin Hakhmoni (I Tawarikh 11:11).

14. Kepala Triwira Daud membunuh berapa orang ?
a. 800 orang (II Samuel 23:8).
b. 300 orang (I Tawarikh 11:11).

15. Berapakah angkatan perang Daud dari orang Israel ?
a. 800 orang (II Samuel 24: 9).
b. 1.100.000 orang (I Tawarikh 21:5).

16. Berapakah angkatan perang Daud dari orang Yehuda ?
a. 500.000 orang (11 Samuel 24:9).
b. 470.000 orang (I Tawarikh 21:5).

17. Berapakah kandang kuda milik Salomo (Sulaiman ?
a. 40.000 kandang (I Raja-raja 4:26).
b. 4.000 kandang (II Tawarikh 2:2).

18. Berapa mandor pengawas kerajaan Salomo (Sulaiman)?
a. 3.300 mandor (1 Raja-raja 5:16).
b. 3.600 mandor (II Tawarikh 2:2).

19. Berapa bat air di Bait Suci buatan Salomo ?
a. 2.000 bat air (I Raja-raja 7:26).
b. 3.000 bat air (II Tawarikh 4:5).

20. Berapakah jumlah keturunan Yakub seluruhnya ?
a. 66 jiwa (Kejadian 46:26).
b. jiwa (Keluaran 1:5).

21. Yang diharamkan, kelinci ataukah kelinci hutan ?
a. Kelinci (Imamat ll: 6).
b. Kelinci hutan (Ulangan 14: 6).
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22. Yang haramkan, babi ataukah babi hutan ?
a. Babi hutan (Ulangan 14: 8, Imamat ll: 7).
b. Babi (Yesaya 66: 17).

23. Berapa lama Yoyakhim menjadi raja di Yerusalem ?
a. 3 bulan (11 Raja-raja 24: 8).
b. 3 bulan 10 hari (11 Tawarikh 36: 9).

24. Berapa lama Yesua dan Yoab yang pulang kembali ke Yerusalem dan Yehuda dari
pembuangan Nebukadnezar ?
a. 2.812 orang (Ezra 2:6).
b. 2.818 orang (Nehemia 7:11).

25. Berapa anak-anak Benyamin ?
a. 10 orang (Kejadian 46:21).
b. 5 orang (Bilangan 26:38-39).
c. 3 orang (I Tawarikh 7:6).
d. 5 orang (1 Tawarikh 8:1-5).
Komentar Silsilah anak Benyamin itu, semuanya tidak sama baik nama maupun
jumlahnya.

26. Berapa cucu Benyamin (anak-anak Bela) ?
a. 5 orang (I Tawarikh 7:7).
b. 9 orang (I Tawarikh 8:3-5).
c. 2 orang (Bilangan 26:40).
Buka dan bacalah ayat yang dimaksud. Terlihat jelas bahwa semua nama dan jumlah cucu
Benyamin tidak ada yang sama.

27. Tuhan salah dalam batasan usia ?
a. Tuhan membatasi umur manusia hanya 120 tahun saja "Berfirman Tuhan: "Roh-Ku
tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging,
tetapi umurnya akan seratus dua puluh tahun saja" (Kejadian 6:3). "Maka berkatalah
TUHAN,'Aku tidak memperkenankan manusia hidup selama-lamanya; mereka mahluk fana,
yang harus mati. Mulai sekarang umur mereka tidak akan melebihi 120 tahun" (Kejadian
6:3, Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-hari).
b. Batasan usia dari Tuhan itu salah besar, karena banyak orang yang usianya melebihi
120 tahun. Adam hidup selama 930 tahun (Kej. 5:3-5), Set hidup selama 912 tahun (Kej.
5:6-8), Enos hidup selama 905 tahun (Kej.9-11), Keenam hidup selama 9 1 0 tahun (Kej.
5:12-14), Mahalaleel hidup selama 895 tahun (Kej. 5:15- 17), Yared hidup selama 962
tahun (Kej. 5:18-20), Henokh hidup selama 365 tahun (Kej. 5:21-23), Metusalah hidup
selama 969 tahun (Kej. 5:25-27), Lamekh hidup selama 777 tahun (Kej. 5:28-32), Nuh
hidup selama 950 tahun (Kej. 9:29), Sem hidup selama 600 tahun (Kej. 11: 10-11),
Arpakhsad hidup selama 438 tahun (Kej. 11:12- 13), Selah hidup selama 433 tahun (Kej.
ll: 14-15), Eber hidup selama 464 tahun (Kej. ll:16-17). Peleg hidup selama 239 tahun
(Kej. ll:18-19), Rehu hidup selama 239 tahun (Kej.11: 22-21), Serug hidup selama 230
tahun (Kej. 11: 24-25), Sara hidup selama 127 tahun (Kej. 23: 1-2), Ismael hidup selama
137 tahun (Kej. 25:17), Nahor hidup selama 148 tahun (Kej. ll: 24-25), Yakub hidup
selama 147 tahun (Kej. 47: 28), Lewi hidup selama 137 tahun (Kej. 6:15), Kehat hidup
selama 133 tahun (Kej. 6:19), Harun hidup selama 123 tahun (BH 33:39), Ayub hidup
selama 140 tahun (Ayub. 42: 16-17).

28. Tuhan menyesal atau tidak ?
a. Tuhan tidak punya sifat menyesal (I Samuel 15:29, Bilangan 23:19).
b. Tuhan menyesal dan pilu hati karena telah menciptakan manusia yang akhimya
cenderung berbuatjahat di muka bumi (Kejadian 6:5-6). Tuhan menyesal karena telah
Saul sabagai raja di Israel (I Samuel IS: 10-11, 35). Tuhan menyesal setelah
mengacungkan tangan ke Yerusalem (II Samuel 24:16).Tuhan menyesal karena telah
merancang malapetaka (Yeremia, 26:3, Yeremia 42:10, Keluaran 32: 14).

29. Tuhan bisa dilihat atau tidak ?
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a. Tuhan tidak bisa dilihat dan didengar (Yohanes 5: 37,I Timotius 1:17, I Timotius 6:16,
Keluaran 33: 20, I Yohanes 4:12).
b. Tuhan bisa dihhat dengan mata kepala (Keluaran 33:11), Kejadian 18:1, Yohanes 5:37),
Keluaran 33:20; I Timotius 6:16, I Timotius 1: 17,I Yohanes 4:12, Kejadian 26:24).
c. Tuhan kelihatan kaki-Nya (Keluaran 24:9-10).
d. Tuhan kelihatan sedang duduk (Yesaya 6:1).
e. Tuhan bias dilihat dari jauh(Yeremia 31:3).

Sebenarnya masih ada ratusan lagi daftar kontradiksi dalam Perjanjian Lama. Tapi karena
keterbatasan ruang muat, maka dalam indeks ini dicukupkan sampai disini daftar ayat
kontradiksi dalam Perjanjian Lama. Untuk selengkapnya baca buku "Fakta Dan Data
Kepalsuan Alkitab (Bibel)" yang akan segera terbit.

Kontradiksi Perjanjian Baru
Silsilah Yesus dalam Alkitab bisa dilihat di dua kitab Injil yaitu Injil Matius 1:1-17 dan Injil
Lukas 3: 23-38. sementara injil Markus dan Injil Yohanes diam seribu bahasa tak tahu
menahu tentang silsilah Yesus.

1. Siapakah leluhur Yesus dari Adam sampai dengan Abraham?
a. Lukas menuliskan 21 nama dalam silsilah dari Adam sampai dengan Abraham.
b. Matius tidak menuliskan satu nama pun dalam silsilah dari Adam sampai dengan
Abraham. Apakah Tuhan tidak memberikan inspirasi Yesus kepada Matius ? Apakah Tuhan
pilih kasih terhadap Lukas ? Padahal Lukas termasuk dalam daftar murid Yesus di Injil
Matius 10:2-4.

2. Berapa nama silsilah dari Abraham sampai dengan Daud ?
a. Lukas mencatat 15 nama dari Daud sampai dengan Yesus.
b. Matius hanya mencatat 14 nama dari Daud sampai dengan Yesus.

3. Dalam silsilah dari Abraham sampai dengan Daud, siapakah anak Hezron?
a. Anak Hezron adalah Arni (Lukas 3: 33).
b. Anak Hezron adalah Ram (Matius 1: 3).

4. Berapa nama silsilah Daud sampai dengan Yesus ?
a. Lukas mencatat 43 nama dari Daud sampai dengan Yesus.
b. Matius hanya mencatat 28 nama dari Daud sampai dengan Yesus.

5. Siapakah kakek Yesus ?
a. Yakub (Matius 1:6).
b. Eli (Lukas 3:31).

6. Siapakah anak daud yang menurunkan Yesus ?
a. Salomo (Matius 1: 6).
b. Natan (Lukas 3:31).

7. Yesus memasuki Yerusalem naik apa ?
a. Seekor keledai (Markus ll:7; Lukas 19:35).
b. Seekor keledai betina dan seekor keledai (Matius 21:7).

8. Ketika Yesus bertemu Yalrus, apakah anak perempuan Yairus sudah mati?
a. Ya! Sudah mati! (Matius 9:18).
b. Belum mati! Masih sakit dan hampir! (Markus 5: 23).

9. Bolehkah membawa tongkat dan kasut dalam pedalanan ?
a. Ya, boleh ! (Markus 6: 7-9).
b. Tidak, tidak boleh!! (Matius 10: 9- 1 0, Lukas 9: 1-3).

10. Kesaksian Yesus tentang dirinya, benar atau salah ?
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a. Tidak benar (Yohanes 5: 31).
b. Benar (Yohanes 8:14).

cukil 24 Dec 2004 14:51:47

Terusannya
 
11. Berapa jumlah orang buta yang bertemu Yesus di Yerikho?
a. Dua orang buta (Matius 20:29-30).
b. Hanya satu orang buta saja (Markus 10:46).

12. Dimana Yesus menemui orang kerasukan setan ?
a. Di Gedara (Matius 8:28).
b. Di Gerasa (Markus 5:1-2).

13. Berapa jumlah orang kerasukan setan yang ditemui Yesus ?
a. Ada 2 orang (Matius 8:28).
b. Hanya 1 orang saja (Markus 5: 1-2).

14. Apa yang diucapkan Yudas di hadapan Yesus ?
a. Salam Rabi (Matius 26: 49).
b. Rabi (Markus 14: 45),
c. Yudas tidak mengucapkan apa-apa/diam (Lukas 22:47).

15. Ketika Yesus berjalan di atas air, bagaimana respon para muridnya ?
a. Mereka menyembah Yesus (Matius 14:33).
b. Mereka tercengang dan bingung (Markus 6:51-52).

16. Jam berapa Yesus disalibkan ?
a. Jam sembilan (Markus 15:25).
b. Jam 12 Yesus belum disalibkan (Yohanes 19:14).

17. Yesus membawa damai dan keselematan atau onar ?
a. Yesus menyelamatkan dunia (Matius 5:9, Yohanes 3:17, Yohanes 10:34-36).
b. Yesus membawa onar, pedang dan kekacauan keluarga (Matius 10: 34-36).

18. Apa hukumnya bersunat ?
a. Sunat itu wajib (Kejadian 17:10-14, 17:14, Kejadian 21:4). Yesus tidak membatalkan
sunat, (Matius 5: 17-20, Lirkas 2:21). Yesusjuga disunat (lukas 2: 21). Dan orang yang
tidak disunat, tidak dapat diselamatkan (Kisah Para Rasul IS: 1-2).
b. Kata Paulus, sunat tidak wajib, tidak berguna dan tidak penting (Galatia 5:6, I Korintus
7:18-19).
19. Bolehkah makan babi ?
a. Babi haram dimakan (Ulangan 14:8, Imamat 11:7, Yesaya 66:17).
b. Kata Paulus, semua daging binatang halal dimakan, tidak ada yang haram (I Korintus 6:
12, I Korintus 10:25, Kolose 2:16, I Timotius 4-5, Roma 14:17).

20. Selain Yesus, adakah yang naik ke sorga ?
a. Tidak ada! Hanya Yesus saja yang pemah naik ke sorga (Yohanes 3: 13).
b. Henokh dan Elia telah naik ke sorga (Kejadian 5: 24, II Raja-raja 2. 1 1).

AYAT-AYAT TUHAN YANG RAGU-RAGU
Tuhan ragu-ragu dalam ispirasi wahyu-Nya, sehingga memakai kata dugaan "kira- kira".

Kira-kira jam 3 malam (Matius 14:25, Markus 6:48), kira-kira jam 3 (Matius 27:46), Kira-
kira jam 3 petang (Kisah Para Rasul 10: 3) . Kira-kira jam 4 (Yohanes 1:39), Kira-kira jam
5 petang (Matius 20:6), Kira-kira jam 5 (Matius 20:9), Kirakira jam 9 (Kisah Para Rasul
23:23),
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Kira-kira jam 9 pagi (Matius 20:3), Kira-kira jam 12 (Lukas 23:44, Yohanes 19:14),
(irakira pukul 12 (Matius 20:5, Yohanes 4: 6, Kisah Para Rasul 10:9), Kira-kira 2 jam
(Kisah Para Rasul 19:34), Kira-kira 3 jam (Kisah Para Rasul 5:7).

Kira-kira 12 orang (Kisah Para Rasul 19:7), Kira kira 20 orang (I Samuel 14:14), 1 Samuel
25:13, I Raja-raja 22:6, Kisah Para Rasul 5:36), kira-kira 600 orang (1 Samuel 14: 2,1
Samuel 23:13).

Kira-kira 1000 orang (Yudas 9:49), kira-kira dua atau tiga ribu orang (Yosua 7:3), kira-kira
3000 orang (Yosua 7: 4, Yudas 16:27), kira-kira 3000 jiwa (Kisah Para Rasul 2: 41), kira-
kira 4000 orang (1 Samuel 4:2, Markus 8:9), kira-kira 5000 orang (Yosua 8:12), kira-kira
5000 laki-laki (Matius 14:21, Lukas 9:14, Yohanes 6:10, Kisah Para Rasul 4: 4).

Kira-kira 10.000 orang (Yudas 3:29), kira-kira lima belas ribu orang (Yudas 8:10), kira-
kira 40.000 orang (Yosua 4:13).

Kira-kira 8 hari (Lukas 9: 28), kira-kira 10 hari (1 Samuel 25: 38), Kira-kira 3 bulan
(Kejadian 38: 24. Lukas 1: 56), kirakira 12 tihun (Lukas 8: 42), kira-kira 30 tahun (Lukas
3: 23), kira-kira 100 tahun (Roma 4: 19), kira-kira 450 tahun (Kisah Para Rasul 13: 20).

Kira-kira 50 kati (Yohanes 19: 39), kira-kira 200 hasta (Yohanes 21: 8), kira-kira 2000
ekor babi (Markus 5: 13), kirakira 2 mil (Yohanes ll: 18).

KESAKSIAN PARA TEOLOG KRISTEN
1. Dr.G.C Van Niftrik dan Dr. B.J Bolland :
"Kita tidak usah malu-malu, bahwa terdapat berbagai kekhilafan di dalam Alkitab;
kekhilafan-kekhilafan tentang angka-angka perhitungan; tahun dan fakta. Dan tak perlu
kita pertanggungjawabkan kekhilafan-kekhilafan itu pada caranya, isi Alkitab telah
disampaikan kepada kita, sehingga kita akan dapat berkata: "Dalam naskah aslinya tentu
tidak terdapat kesalahan-kesalahan, tetapi kekhilafan itu barulah kemudian terjadi di
dalam turunan naskah itu. Isi Alkitab juga dalam bentuknya yang asli, telah datang kepada
kita dengan perantaraan manusia" (Dogmatika Masa Kini, BPK Jakarta,1967, hal 298).

2. Dr. Mr D.C Mulder:
"Jadi benarlah Daud itu pengarang Mazmur yang 73 jumlahnya ? Hal itu belum tentu.
Sudah beberapa kali kita suci menjumpai gejala bahasa orang Israel suka menggolongkan
karangan-karangan di bawah nama orang yang termasyhur ....... Oleh karena itu tentu
tidak mustahil pengumpulan-pengumpulan mazmur-mazmur itu (atau orang-orang yang
hidup lebih kemudian) memakai nama Daud, karena raja itu termasyhur sebagai
pengarang mazmur-mazmur. Dengan kata lain perkataan, pemakaian nama Daud, Musa,
Salomo itu merupakan tradisi kuno, yang patut diperhatikan, tetapi tradisi itu tidak
mengikat" (Pembimbing ke Dalam Perjanjian Lama, BPK Jakarta, 1963 hal. 205).

3. Dr. Welter Lempp;
"Susunan semesta alam diuraikan dalam Kitab Kejadian I tidak dapat dibenarkan lagi oleh
ilmu pengetahuan modern" (Tafsiran Kejadian, hal 58). "Pandangan Kejadian I dan seluruh
Alkitab tentang susunan semesta alam adalah berdasarkan ilmu kosmografi bangsa Babel.
Pandangan itu sudah ketinggalan jaman" (Tafsiran Kejadian, hal, 65).

4. Dr. R. Soedarmo:
"Dengan pandangan bahwa Kitab Suci hanya catatan saja dari orang, maka diakui juga
bahwa di dalam Kitab Suci mungkin sekali ada kesalahan. Oleh karena itu Kitab Suci
mungkin sekali ada kesalahan. Oleh karena itu Kitab Suci denganbentuk sekarang masih
dapat diperbaiki" (Ikhtisar Dogamtika, BPK Jakarta, 1965 hal. 47). "Di dalam Perjanjian
Baru pun ada kitab-kitab yang diragukan antara lain Surat Wahyu dan Yakobus yang
disebut surat Jeram" (Ikhtisar Dogmatika, BPK Jakarta, 1965 hal. 49).

SOLUSI AKHIR
Karena Alkitab (Bibel) sudah terbuktu kepalsuannya, maka seharusnya umat kristen
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berpaling dari Alkitab (Bibel). Carilah kitab suci yang sudah teruji keasliannya sepanjang
zaman. Ciri-ciri kitab suci tersebut adalah:

1. Keotentikannya dijamin langsung oleh Tuhan.
2. Masih ada bahasa aslinya sesuai dengan sewaktu kitab suci tersebut diturunkan kepada
nabi yang menerimanya.
3. Mudah dihafal karena Tuhan memberikan kemudahan bagi umat-Nya untuk
menghafalkan wahyunya.
4. Umat yang meyakininya banyak yang hafal kitab suci tersebut diluar kepala.
5. Tidak mengandung pornografi.
6. Tidak ada kontradiksi antar ayat.
7. Relevan sepanjang zaman.

diambil dari postingan forum bebas gereja kristen pasundan

muhara 24 Dec 2004 16:41:06

Terbukti kan...... salahnya dimana..
 
Nah.. itu kitab sebaiknya dibakar saja (soalnya kalo direveisi lagi bakalan tambah salah)
sebelum nabi Isa bener-bener datang ke bumi untuk membakarnya... :eyebrow:

spongebob 05 Jan 2005 11:27:17

tau apa kalian ini sih ...
 
ha ha ha.... orang buta menuntun si buta :ktawa: :ktawa:
tau apa kalian ini tentang injil. mbedain katolik sama kristen protestan aja ndak paham
nasrani .. apaan tuh...
emang alquran yang kalian pegang itu bikinan syapa... nih ... tulisan dari sarjana muslim
sendiri. silahkan baca. renungkan, dan bertobatlah.
masalah pertanyaan2 konyol orang islam udah dibahas dan dijawab juga di bantai
habis2an di www.ekaristi.org bagian forum.

Silahkan baca dari pakar anda sendiri:

Sebagian besar kaum Muslim meyakini bahwa Alquran dari halaman pertama
hingga terakhir merupakan kata-kata Allah yang diturunkan kepada Nabi
Muhammad secara verbatim, baik kata-katanya (lafdhan) maupun maknanya
(ma' nan). Kaum Muslim juga meyakini bahwa Alquran yang mereka lihat dan
baca hari ini adalah persis seperti yang ada pada masa Nabi lebih dari
seribu empat ratus tahun silam.

Keyakinan semacam itu sesungguhnya lebih merupakan formulasi dan
angan-angan teologis (al-khayal al-dini) yang dibuat oleh para ulama sebagai
bagian dari formalisasi doktrin-doktrin Islam. Hakikat dan sejarah
penulisan Alquran sendiri sesungguhnya penuh dengan berbagai nuansa yang
delicate (rumit), dan tidak sunyi dari perdebatan, pertentangan, intrik,
dan rekayasa.

Alquran dalam bentuknya yang kita kenal sekarang sebetulnya adalah
sebuah inovasi yang usianya tak lebih dari 79 tahun. Usia: ini didasarkan
pada upaya pertama kali kitab suci ini dicetak denga percetakan modern
dan menggunakan standar Edisi Mesir pada tahun 1924. Sebelum itu,
Alquran ditulis dalam beragam bentuk tulisan tangan (rasm) dengan teknik
penandaan bacaan (diacritical marks) dan otografi yang bervariasi.

Page 7 of 40MyQuran - Informasi Penting !!!!!!!!!!!!!

25/08/2012file://C:\Users\Damas Dwi A\AppData\Local\Temp\Framework\bagus 1_7D2FE15.htm



Hadirnya mesin cetak dan teknik penandaan bukan saja membuat Alquran
menjadi lebih mudah dibaca dan dipelajari, tapi juga telah membakukan
beragam versi Alquran yang sebelumnya beredar menjadi satu standar bacaan
resmi seperti yang kita kenal sekarang.

Pencetakan Edisi Mesir itu bukanlah yang pertamakali dalam upaya
standarisasi versi-versi Alquran. Sebelumnya, para khalifah dan penguasa
Muslim juga turun-tangan melakukan hal yang sama, kerap didorong oleh
keinginan untuk menyelesaikan konflik-konflik bacaan yang muncul akibat
beragamanya versi Alquran yang beredar.

Tapi pencetakan tahun 1924 itu adalah ikhtiyar yang luar biasa, karena
upaya ini merupakan yang paling berhasil dalam sejarah kodifikasi dan
pembakuan Alquran sepanjang masa. Terbukti kemudian, Alquran Edisi Mesir
itu merupakan versi Alquran yang paling banyak beredar dan digunakan
oleh kaum Muslim.

Keberhasilan penyebarluasan Alquran Edisi Mesir tak terlepas dari unsur
kekuasaan. Seperti juga pada masa-masa sebelumnya, kodifikasi dan
standarisasi Alquran adalah karya institusi yang didukung oleh --dan menjadi
bagian dari proyek-- penguasa politik. Alasannya sederhana, sebagai
proyek amal (non-profit), publikasi dan penyebaran Alquran tak akan
efektif jika tidak didukung oleh lembaga yang memiliki dana yang besar.

Apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Saudi Arabia mencetak ratusan
ribu kopi Alquran sejak tahun 1970-an merupakan bagian dari proyek amal
yang sekaligus juga merupakan upaya penyuksesan standarisasi kitab
suci. Kendati tidak seperti Uthman bin Affan yang secara terang-terangan
memerintahkan membakar seluruh versi (mushaf) Alquran yang bukan miliknya
(kendati tidak benar-benar berhasil), tindakan penguasa Saudi
membanjiri pasar Alquran hanya dengan satu edisi, menutupi dan perlahan-lahan
menyisihkan edisi lain yang diam-diam masih beredar (khususnya di wilayah
Maroko dan sekitarnya).

Agaknya, tak lama lagi, di dunia ini hanya ada satu versi Alquran,
yakni versi yang kita kenal sekarang ini. Dan jika ini benar-benar terwujud
(entah kapan), maka itulah pertama kali kaum Muslim (baru) boleh
mendeklarasikan bahwa mereka memiliki satu Alquran yang utuh dan seragam.

Edisi Mesir adalah salah satu dari ratusan versi bacaan Alquran
(qiraat) yang beredar sepanjang sejarah perkembangan kitab suci ini. Edisi itu
sendiri merupakan satu versi dari tiga versi bacaan yang bertahan
hingga zaman modern. Yakni masing-masing, versi Warsh dari Nafi yang banyak
beredar di Madinah, versi Hafs dari Asim yang banyak beredar di Kufah,
dan versi al-Duri dari Abu Amr yang banyak beredar di Basrah.Edisi
Mesir adalah edisi yang menggunakan versi Hafs dari Asim.

Versi bacaan (qiraat) adalah satu jenis pembacaan Alquran. Versi ini
muncul pada awal-awal sejarah Islam (abad pertama hingga ketiga) akibat
dari beragamnya cara membaca dan memahami mushaf yang beredar pada masa
itu. Mushaf adalah istilah lain dari Alquran, yakni himpunan atau
kumpulan ayat-ayat Allah yang ditulis dan dibukukan.

Sebelum Uthman bin Affan (w. 35 H), khalifah ketiga, memerintahkan satu
standarisasi Alquran yang kemudian dikenal dengan "Mushaf Uthmani,"
pada masa itu telah beredar puluhan --kalau buka ratusan-- mushaf yang
dinisbatkan kepada para sahabat Nabi. Beberapa sahabat Nabi memiliki
mushafnya sendiri-sendiri yang berbeda satu sama lain, baik dalam hal
bacaan, susunan ayat dan surah, maupun jumlah ayat dan surah.
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Ibn Mas'ud, seorang sahabat dekat Nabi, misalnya, memiliki mushaf
Alquran yang tidak menyertakan surah al-Fatihah (surah pertama). Bahkan
menurut Ibn Nadiem (w. 380 H), pengarang kitab al-Fihrist, mushaf Ibn
Mas'ud tidak menyertakan surah 113 dan 114. Susunan surahnyapun berbeda
dari Alquran yang ada sekarang. Misalnya, surah keenam bukanlah surah
al-An'am, tapi surahYunus.

spongebob 05 Jan 2005 11:28:50

sambungan sejarah Your quran
 
Ibn Mas'ud bukanlah seorang diri yang tidak menyertakan al-Fatihah
sebagai bagian dari Alqur'an. Sahabat lain yang menganggap surah "penting"
itu bukan bagian dari Alquran adalah Ali bin Abi Thalib yang juga tidak
memasukkan surah 13, 34, 66, dan 96. Hal ini memancing perdebatan di
kalangan para ulama apakah al-Fatihah merupakan bagian dari Alquran atau
ia hanya merupakan "kata pengantar" saja yang esensinya bukanlah bagian
dari kitab suci.

Salah seorang ulama besar yang menganggap al-Fatihah bukan sebagai
bagian dari Alquran adalah Abu Bakr al-Asamm (w. 313 H). Dia dan ulama
lainnya yang mendukung pandangan ini berargumen bahwa al-Fatihah hanyalah
"ungkapan liturgis" untuk memulai bacaan Alqur'an. Ini merupakan tradisi
popular masyarakat Mediterania pada masa awal-awal Islam.

Sebuah hadis Nabi mendukung fakta ini: "siapa saja yang tidak memulai
sesuatu dengan bacaan alhamdulillah [dalam hadis lain bismillah] maka
pekerjaannya menjadi sia-sia."

Perbedaan antara mushaf Uthman dengan mushaf-mushaf lainnya bisa
dilihat dari komplain Aisyah, isteri Nabi, yang dikutip oleh Jalaluddin
al-Suyuthi dalam kitabnya, al-Itqan, dalam kata-kata berikut:
"pada masa Nabi, surah al-Ahzab berjumlah 200 ayat. Setelah Uthman
melakukan kodifikasi, jumlahnya menjadi seperti sekarang [yakni 73 ayat]."
Pandangan Aisyah juga didukung oleh Ubay bin Ka'b, sahabat Nabi yang
lain, yang didalam mushafnya ada dua surah yang tak dijumpai dalam mushaf
Uthman, yakni surah al-Khal' dan al-Hafd.

Setelah Uthman melakukan kodifikasi dan standarisasi, ia memerintahkan
agar seluruh mushaf kecuali mushafnya (Mushaf Uthmani) dibakar dan
dimusnahkan.

Sebagian besar mushaf yang ada memang berhasil dimusnahkan, tapi
sebagian lainnya selamat. Salah satunya, seperti kerap dirujuk buku-buku
'ulum al-Qur'an, adalah mushaf Hafsah, salah seorang isteri Nabi, yang baru
dimusnahkan pada masa pemerintahan Marwan ibn Hakam (w. 65 H) beberapa
puluh tahun kemudian.

Sebetulnya, kendati mushaf-mushaf para sahabat itu secara fisik dibakar
dan dimusnahkan, keberadaannya tidak bisa dimusnahkan dari memori
mereka atau para pengikut mereka, karena Alquran pada saat itu lebih banyak
dihafal ketimbang dibaca. Inilah yang menjelaskan maraknya versi bacaan
yang beredar pasca-kodifikasi Uthman. Buku-buku tentang varian-varian
bacaan (kitab al-masahif) yang muncul pada awal-awal abad kedua dan
ketiga hijriah, adalah bukti tak terbantahkan dari masih beredarnya
mushaf-mushaf klasik itu.
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Dari karya mereka inilah, mushaf-mushaf sahabat yang sudah dimusnahkan
hidup kembali dalam bentuk fisik (teks tertulis).

Sejarah penulisan Alqur'an mencatat nama-nama Ibn Amir (w. 118 H),
al-Kisai (w. 189 H), al-Baghdadi (w. 207 H); Ibn Hisyam (w. 229 H), Abi
Hatim (w. 248 H), al-Asfahani (w. 253 H) dan Ibn Abi Daud (w. 316 H)
sebagai pengarang-pengarang yang menghidupkan mushaf-mushaf klasik dalam
karya masahif mereka (umumnya diberijudul kitab al-masahif atau ikhtilaf
al-masahif). Ibn Abi Daud berhasil mengumpulkan 10
mushaf sahabat Nabi dan 11 mushaf para pengikut (tabi'in) sahabat Nabi.

Munculnya kembali mushaf-mushaf itu juga didorong oleh kenyataan bahwa
mushaf Uthman yang disebarluaskan ke berbagai kota Islam tidak
sepenuhnya lengkap dengan tanda baca, sehingga bagi orang yang tidak pernah
mendengar bunyi sebuah kata dalam Alquran, dia harus merujuk kepada
otoritas yang bisa melafalkannya. Dan tidak sedikit dari pemegang otoritas
itu adalah para pewaris varian bacaan non-Uthmani.

Otoritas bacaan bukanlah satu-satunya sumber yang menyebabkan banyaknya
varian bacaan. Jika otoritas tidak dijumpai, kaum Muslim pada saat itu
umumnya melakukan pilihan sendiri berdasarkan kaedah bahasa dan
kecenderungan pemahamannya terhadap makna sebuah teks. Dari sinilah kemudian
muncul beragam bacaan yang berbeda akibat absennya titik dan harakat
(scripta defectiva). Misalnya bentuk present (mudhari') dari kata a-l-m
bisa dibaca yu'allimu, tu'allimu, atau nu'allimu atau juga menjadi
na'lamu, ta' lamu atau bi'ilmi.

Yang lebih musykil adalah perbedaan kosakata akibat pemahaman makna,
dan bukan hanya persoalan absennya titik dan harakat. Misalnya, mushaf
Ibn Mas'ud berulangkali menggunakan kata "arsyidna"
ketimbang "ihdina" (keduanya berarti "tunjuki kami") yang biasa
didapati dalam mushaf Uthmani. Begitu juga, "man" sebagai ganti "alladhi"
(keduanya berarti "siapa"). Daftar ini bisa diperpanjang dengan kata dan
arti yang berbeda, seperti "al-talaq" menjadi "al-sarah" (Ibn Abbas),
"fas'au" menjadi "famdhu" (Ibn Mas'ud), "linuhyiya" menjadi "linunsyira"
(Talhah), dan sebagainya.

Untuk mengatasi varian-varian bacaan yang semakin liar, pada tahun 322
H, Khalifah Abbasiyah lewat dua orang menterinya Ibn Isa dan Ibn
Muqlah, memerintahkan Ibn Mujahid (w. 324 H) melakukan penertiban. Setelah
membanding-bandingkan semua mushaf yang ada di tangannya, Ibn Mujahid
memilih tujuh varian bacaan dari para qurra ternama, yakni Nafi
(Madinah), Ibn Kathir (Mekah), Ibn Amir (Syam), Abu Amr (Bashrah), Asim, Hamzah,
dan Kisai (ketiganya dari Kufah). Tindakannya ini berdasarkan hadis
Nabi yang mengatakan bahwa "Alquran diturunkan dalam tujuh huruf."

Tapi, sebagian ulama menolak pilihan Ibn Mujahid dan menganggapnya
telah semena-mena mengesampingkan varian-varian lain yang dianggap lebih
sahih. Nuansa politik dan persaingan antara ulama pada saat itu memang
sangat kental. Ini tercermin seperti dalam kasus Ibn Miqsam dan Ibn
Shanabudh yang pandangan-pandangannya dikesampingkan Ibn Mujahid karena
adanya rivalitas di antara mereka, khususnya antara Ibn Mujahid dan Ibn
Shanabudh.

Bagaimanapun, reaksi ulama tidak banyak punya pengaruh. Sejarah
membuktikan pandangan Ibn Mujahid yang didukung penguasa itulah yang kini
diterima orang banyak (atau dengan sedikit modifikasi menjadi 10 atau 14
varian). Alquran yang ada di tangan kita sekarang adalah salah satu
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varian dari apa yang dipilihkan oleh Mujahid lewat tangan kekuasaan.
Yakni varian bacaan Asim lewat Hafs. Sementara itu, varian-varian lain,
tak tentu nasibnya. Jika beruntung, ia dapat dijumpai dalam buku-buku
studi Alquran yang sirkulasi dan pengaruhnya sangat terbatas.

***
Apa yang bisa dipetik dari perkembangan sejarah Alquran yang saya
paparkan secara singkat di atas? Para ulama, khususnya yang konservatif,
merasa khawatir jika fakta sejarah semacam itu dibiarkan diketahui secara
bebas.

Mereka bahkan berusaha menutup-nutupi dan mengaburkan sejarah, atau
dengan memberikan apologi-apologi yang sebetulnya tidak menyelesaikan
masalah, tapi justru membuat permasalahan baru. Misalnya, dengan
menafsirkan hadis Nabi "Alquran diturunkan dalam tujuh huruf" dengan cara
menafsirkan "huruf" sebagai bahasa, dialek, bacaan, prononsiasi, dan
seterusnya yang ujung-ujungnya tidak menjelaskan apa-apa.

Saya sependapat dengan beberapa sarjana Muslim modern yang mengatakan
bahwa kemungkinan besar hadis itu adalah rekayasa para ulama belakangan
untuk menjelaskan rumitnya varian-varian dalam Alquran yang beredar.
Tapi, alih-alih menjelaskan, ia malah justru mengaburkan.

Mengaburkan karena jumlah huruf (bahasa, dialek, bacaan, prononsiasi),
lebih dari tujuh. Kalau dikatakan bahwa angka tujuh hanyalah simbol
saja untuk menunjukkan "banyak," ini lebih parah lagi, karena menyangkut
kredibilitas Tuhan dalam menyampaikan ayat-ayatnya.

Apakah kita mau mengatakan bahwa setiap varian bacaan, baik yang
berbeda kosakata dan pengucapan (akibat dari jenis penulisan dan tatabahasa)
merupakan kata-kata Tuhan secara verbatim (apa adanya)? Jika tidak
terkesan rewel dan simplistis, pandangan ini jelas tak bertanggungjawab,
karena ia mengabaikan fakta kaum Muslim pada awal-awal sejarah Islam yang
sangat dinamis.

Lalu, bagaimana dengan keyakinan bahwa Alquran dari surah al-Fatihah
hingga al-Nas adalah kalamullah (kata-kata Allah) yang diturunkan kepada
Nabi baik kata dan maknanya (lafdhan wa ma'nan)? Seperti saya katakan
di atas, keyakinan semacam ini hanyalah formula teologis yang diciptakan
oleh para ulama belakangan. Ia merupakan bagian dari proses panjang
pembentukan ortodoksi Islam.

Saya cenderung meyakini bahwa Alquran pada dasarnya adalah kalamullah
yang diwahyukan kepada Nabi tapi kemudian mengalami berbagai proses
"copy-editing" oleh para sahabat, tabi'in, ahli bacaan, qurra, otografi,
mesin cetak, dan kekuasaan. Proses-proses ini pada dasarnya adalah
manusiawi belaka dan merupakan bagian dari ikhtiyar kaum Muslim untuk
menyikapi khazanah spiritual yang mereka miliki.

Saya kira, varian-varian dan perbedaan bacaan yang sangat marak pada
masa-masa awal Islam lebih tepat dimaknai sebagai upaya kaum Muslim untuk
membebaskan makna dari kungkungan kata, ketimbang mengatribusikannya
secara simplistis kepada Tuhan. Seperti dikatakan seorang filsuf
kontemporer Perancis, teks --dan apalagi teks-teks suciâ€”selalu bersifat
"repressive, violent, and authoritarian." Satu-satunya cara menyelamatkannya
adalah dengan membebaskannya.

Generasi awal-awal Islam telah melakukan pembebasan itu, dengan
menciptakan varian-varian bacaan yang sangat kreatif. Jika ada pelajaran yang
bias diambil dari sejarah pembentukan Alquran, saya kira, semangat
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pembebasan terhadap teks itulah yang patut ditiru, tentu saja dengan
melakukan kreatifitas-kreatifitas baru dalam bentuk yang lain.

Luthfi Assyaukanie.
Dosen Sejarah Pemikiran Islam
Universitas Paramadina
Jakarta

Muslim Sejati 05 Jan 2005 11:42:34

Kutipan:

Dikirim oleh spongebob
Luthfi Assyaukanie.
Dosen Sejarah Pemikiran Islam
Universitas Paramadina
Jakarta

Terbukti JIL (Jaringan Islam Liberal) melakukan kawin silang dengan Kaum Misionaris.
Perlu saudara ketahui, mereka2 yg anda katakan adalah tidak lebih dari produk anda
sendiri untuk meruntuhkan Islam dari dalam. Anda tau siapa itu Ulil Abshar Abdhala? Dia
adalah lulusan salah satu STT di YK, sekolah anda2. Ulil merupakan murid kesayangan
Frans Magnis Suseno.

Klo emang anda bener2 mau mencari kebenaran, silahkan cari diluar kalangan anda. JIL
termasuk kalangan anda

yudas iskariot 05 Jan 2005 11:52:43

Kutipan:

Dikirim oleh spongebob
Luthfi Assyaukanie.
Dosen Sejarah Pemikiran Islam
Universitas Paramadina
Jakarta

Dosen sejarah pemikiran Islam kok tidak netral ataupun membela Islam, tapi mati-matian
membela misionaris (Kristen) ???

Muslim Sejati 05 Jan 2005 11:55:54

Kutipan:

Dikirim oleh yudas iskariot
Dosen sejarah pemikiran Islam kok tidak netral ataupun membela Islam, tapi mati-
matian membela misionaris (Kristen) ???
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Universitas Paramadina Jakarta adalah sebuah jaringan Islam Liberal, dimana mendapat
support dari misionaris. Mereka cenderung mengedepankan logika, tanpa dalil dan bukti2
sejarah yg kuat

irvan 05 Jan 2005 12:07:53

Kutipan:

Dikirim oleh spongebob
ha ha ha.... orang buta menuntun si buta :ktawa: :ktawa:
tau apa kalian ini tentang injil. mbedain katolik sama kristen protestan aja ndak
paham
nasrani .. apaan tuh...
emang alquran yang kalian pegang itu bikinan syapa... nih ... tulisan dari sarjana
muslim sendiri. silahkan baca. renungkan, dan bertobatlah.

ana baru melihat lagi postingan2 seperti ini.. wah ada jaffar kedua nih..
pemahaman katolik adalah acuannya ke Pastor di Roma, sedangkan protestan tidak
mengacu kesana. Katolik adanya pengakuan dosa, sedangkan protestan tidak.
Injil ada 4 jenis, matius, lukas, dll...
Namun tetap dalam injil banyak terdapat ayat2 porno....

marsa 05 Jan 2005 12:36:36

Kutipan:

Dikirim oleh irvan
Namun tetap dalam injil banyak terdapat ayat2 porno....

%setuju% %setuju% %setuju%

juga banyak ayat2 yang ganjil..

yudas iskariot 05 Jan 2005 13:10:19

Kutipan:

Dikirim oleh muhara
Nah.. itu kitab sebaiknya dibakar saja (soalnya kalo direveisi lagi bakalan tambah
salah) sebelum nabi Isa bener-bener datang ke bumi untuk membakarnya...
:eyebrow:

Bisa aja ente... :ktawa:

angween 05 Jan 2005 13:45:10

@spongebob
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setelah baca artikel dari dosen anda, saya jadi tambah yakin betapa tidak main-mainnya
para sahabat nabi dalam menyatukan semua firman-firman Allah, saya bisa
membayangkan suatu proses panjang dan rasa bertanggung jawab yg ketat terhadap ayat
-ayat yg bukanlah firman Allah telah mereka lakukan dengan sangat serius sekali. Tentu
saja mereka tidak main-main dan bisa dengan mudahnya memasukan suatu ayat atau
mengurangi nya, karena mereka tau apa beban yg mereka pikul saat itu. Benar-benar
suatu pekerjaan suci, Allah pasti telah memberikan petunjuk kepada mereka sehingga
akhirnya Al-Quran yg suci tiada ternoda dari ayat-ayat tambahan, tidak ada revisi-revisi
tiap beberapa tahun, tidak ada pertentangan sesama ayat di dalamnya, dan tidak ada
perkataan yang tidak pantas dicantumkan kedalamnya. Subhanallah.. subhanallah.

Bagaimana dengan keajaiban-keajaiban Al-Quran yang telah muncul bertubi-tubi dan
membuat kaget semua ilmuwan, dokter-dokter, ahli-ahli sejarah, apakah dosen anda lupa
untuk membahasnya? kalau seandainya iya, sampaikan pertanyaan ini kepada nya, selain
kenapa hal-hal menakjubkan itu bisa di lontarkan oleh seseorang 1400+ tahun yang lalu
yang sebagian besar di antaranya hanya bisa di buktikan dengan teknologi masa ini dan
beberapa lagi tidak mampu teknologi ini untuk mencapai nya.

sebagai referensi untuk dosen anda silahkan buka
http://www.keajaibanalquran.com/
http://www.miraclesofthequran.com/

jika dia merasa itu diluar kemampuan pikirnya sebagai dosen sastra, saya bisa berikan
keajaiban-keajaiban Al-Quran yg 'terjangkau' untuk daya pikir nya. misalnya di
http://www.myquran.org/forum/showth...p?t=3453&page=1

oh ya sebagai tambahan,

Kutipan:

Dikirim oleh spoongebob
ha ha ha.... orang buta menuntun si buta
tau apa kalian ini tentang injil. mbedain katolik sama kristen protestan aja ndak
paham
nasrani .. apaan tuh...
emang alquran yang kalian pegang itu bikinan syapa... nih ... tulisan dari sarjana
muslim sendiri. silahkan baca. renungkan, dan bertobatlah.

saya tidak melihat dari artikel panjang anda bahwa Quran itu karangan sarjana muslim.
kuliah di mana mereka ;)

pertanyaan anda yg lain, saya tanyakan kembali ke diri anda sendiri.

semoga ada manfaat..

spongebob 05 Jan 2005 14:16:45

met sore
 
Jaffar? oooh mungkin sebutan untuk orang macam saya yg nylonong ke sini ya...
makasih2... :-)

jawaban di atas tipikal saudara2ku umat islam. kl ndak bisa njawab... serang pribadinya.
kan tulisannya jelas toh ... yang nulis juga masih hidup tuh ... maksudnya ada dasar
ilmiahnya gitu loh ... saya kan cuman menyampaikan fakta bahwa sarjana islam nulis
begitu. kalo ndak percaya yang nulis orang islam ... kan orangnya masih ada. tanya ajah

Page 14 of 40MyQuran - Informasi Penting !!!!!!!!!!!!!

25/08/2012file://C:\Users\Damas Dwi A\AppData\Local\Temp\Framework\bagus 1_7D2FE15.htm



kenapa mbela orang kristen ... (pdhl sih di situ ndak nyebut2 kristen lho ..he he he )
trus ulil ... kok bawa2 dia. saya ndak nyebut2 ulil kok ... mau sekolah dimana kek ...
disayang sama syapa kek ... yang nulis bukan dia kan ... jangan gitu ah... kok
mengalihkan perhatian.

saya cuman menyayangkan saudara2ku umat islam. kenapa sih menyandarkan kebenaran
agamamu dengan menjelek2kan agama lain? malah usul mau bakar kitab suci segala ... he
he....
kan jadi jelas tuh ... agama islam tidak mampu membuat saudara2 yakin. jadi mesti
jelek2in agama lain biar tambah yakin ... ya ndak ayo ngaku .... X(
bahas distorsi lah ... ayat porno lah ... ganjilah ... pdhl ente2 ini cuman dapet copy paste.
pernah belajar sejarah gereja ndak, bahasa semantik?

kok yang nyontek bilang yang di contek salah.... he he he :-/

spongebob 05 Jan 2005 14:33:22

nah ini baru saudaraku yang baik. cuman maap dia bukan dosen saya.
jadi benar kan alquran bukan jatuh dari langit ... trus ini yang disebut kepercayaan. anda
begitu yakin sahabat2 mohamad menyusun alquran tanpa kesalahan. tidak ada tambah
kurang dll. nah kalo di kristen mereka juga percaya bahwa yang menyusun Injil Suci
adalah orang yang dibimbing roh kudus (Rohul Qudus kalo ndak ngerti). jadi ..... buat apa
urusin punya orng lain .... bahas ayat perayat ... sok tau kan jadinya. padahal cuman
dapet copy paste .. duhhh. malu ah ...
bagi anda alquran penuh mukjizat, asli dari Tuhan ... monggo .... buat saya alquran itu
contekan (ada buktinya malah... kalo mau entar tak kasih contoh), penuh dengan otak-atik
gathuk (biar keliatan ilmiah gitu). +/- 1400 tahun ... he he he ... yang di jadikan bahan
contekan 600 tahun lebih tua.

masalah dia sarjana muslim ato ndak ... silahkan tanya sendiri ok ....

Kutipan:

Dikirim oleh angween
@spongebob

setelah baca artikel dari dosen anda, saya jadi tambah yakin betapa tidak main-
mainnya para sahabat nabi dalam menyatukan semua firman-firman Allah, saya
bisa membayangkan suatu proses panjang dan rasa bertanggung jawab yg ketat
terhadap ayat-ayat yg bukanlah firman Allah telah mereka lakukan dengan sangat
serius sekali. Tentu saja mereka tidak main-main dan bisa dengan mudahnya
memasukan suatu ayat atau mengurangi nya, karena mereka tau apa beban yg
mereka pikul saat itu. Benar-benar suatu pekerjaan suci, Allah pasti telah
memberikan petunjuk kepada mereka sehingga akhirnya Al-Quran yg suci tiada
ternoda dari ayat-ayat tambahan, tidak ada revisi-revisi tiap beberapa tahun, tidak
ada pertentangan sesama ayat di dalamnya, dan tidak ada perkataan yang tidak
pantas dicantumkan kedalamnya. Subhanallah.. subhanallah.

Bagaimana dengan keajaiban-keajaiban Al-Quran yang telah muncul bertubi-tubi
dan membuat kaget semua ilmuwan, dokter-dokter, ahli-ahli sejarah, apakah
dosen anda lupa untuk membahasnya? kalau seandainya iya, sampaikan
pertanyaan ini kepada nya, selain kenapa hal-hal menakjubkan itu bisa di
lontarkan oleh seseorang 1400+ tahun yang lalu yang sebagian besar di antaranya
hanya bisa di buktikan dengan teknologi masa ini dan beberapa lagi tidak mampu
teknologi ini untuk mencapai nya.

sebagai referensi untuk dosen anda silahkan buka
http://www.keajaibanalquran.com/
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http://www.miraclesofthequran.com/

jika dia merasa itu diluar kemampuan pikirnya sebagai dosen sastra, saya bisa
berikan keajaiban-keajaiban Al-Quran yg 'terjangkau' untuk daya pikir nya.
misalnya di
http://www.myquran.org/forum/showth...p?t=3453&page=1

oh ya sebagai tambahan,

saya tidak melihat dari artikel panjang anda bahwa Quran itu karangan sarjana
muslim. kuliah di mana mereka ;)

pertanyaan anda yg lain, saya tanyakan kembali ke diri anda sendiri.

semoga ada manfaat..

Muslim Sejati 05 Jan 2005 14:35:36

Kutipan:

Dikirim oleh spongebob
Jaffar? oooh mungkin sebutan untuk orang macam saya yg nylonong ke sini ya...
makasih2... :-)

jawaban di atas tipikal saudara2ku umat islam. kl ndak bisa njawab... serang
pribadinya. kan tulisannya jelas toh ... yang nulis juga masih hidup tuh ...
maksudnya ada dasar ilmiahnya gitu loh ... saya kan cuman menyampaikan fakta
bahwa sarjana islam nulis begitu. kalo ndak percaya yang nulis orang islam ... kan
orangnya masih ada. tanya ajah kenapa mbela orang kristen ... (pdhl sih di situ
ndak nyebut2 kristen lho ..he he he )
trus ulil ... kok bawa2 dia. saya ndak nyebut2 ulil kok ... mau sekolah dimana
kek ... disayang sama syapa kek ... yang nulis bukan dia kan ... jangan gitu ah...
kok mengalihkan perhatian.

saya cuman menyayangkan saudara2ku umat islam. kenapa sih menyandarkan
kebenaran agamamu dengan menjelek2kan agama lain? malah usul mau bakar
kitab suci segala ... he he....
kan jadi jelas tuh ... agama islam tidak mampu membuat saudara2 yakin. jadi
mesti jelek2in agama lain biar tambah yakin ... ya ndak ayo ngaku .... X(
bahas distorsi lah ... ayat porno lah ... ganjilah ... pdhl ente2 ini cuman dapet copy
paste. pernah belajar sejarah gereja ndak, bahasa semantik?

kok yang nyontek bilang yang di contek salah.... he he he :-/

Kami tidak percayathd apa yg Islam Liberal kemukakan. Paramadhina beserta konco2nya
adalah buah karya Misionaris, yg berusaha menghantam dari dalam. Nurcholis Madjid
adalah mahasiswa Al-Azhar yg tidak lulus, kemudian meneruskan kuliah di Amrik buat
nutupin malu, baru balik ke Indo dng gelar dari Amrik.

Vina S 05 Jan 2005 14:36:32
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permisiiii...........
 
mo ikutan.
umat islam tidak perlu menjelek2an agama lain untuk membuktikan kebenaran islam,
kami yakin se yakin yakinnya Islam adalah agama yang benar, jadi tidak butuh
pembenaran, mau bukti?
buanyak koq, klo nt orang yang berfikir pasti dech bisa liat (klo berfikir, klo nggak ya
nggak)
mengenai sejarah penulisan Al-Qur'an nggak ada masalah tuch, buktinya muslim tetep
yakin klo isi AlQuran adalah murni dari Allah tanpa ada campur tangan manusia, para
sahabat hanya menyusun saja itupun tidak asal maen comot kayak klo bikin injil. harus
ada bukti yang teruji kebenarannnya.
jadi dari dulu sejak diturunkan sampai sekarang isi Alquran tidak pernah berubah.
coba klo injil, revisinya berapa taun sekali tuch? nyampe temen aq yang nasrani bingung,
ni injil kok ganti lagi-ganti lagi sich?
eh, ngomong2 boleh nanya nggak? koq ayat2 injil pada bertentangan sich?
trus klo misalnya injil itu bener datang dari Tuhan, koq masih direvisi, berarti tuhan nggak
canggih dunk, nggak tau kejadian yang akan datang.

mengenai ayat2 ganjil dan porno emang qta nemuin sendiri koq di injilnya, emang kamu
nggak pernah nemu gitu ayat2nya? ah masa...... injilnya jarang dibuka kali..... :-)
lho emang sejarah gereja gimana sich? terangin dunk? koq berhubungan sama pembuatan
injil yach? oh, injil dibikinnya di gereja kali....

muhara 05 Jan 2005 14:51:20

Untuk spongebob
 
kenapa menggunakan pustaka dari Luthfi Assyaukanie. coba pake pustaka dari Ibnu
Taimiyah,soalnya kita dah nganggep otaknya si Luthfi itu dah parah erornya. bukankah JIL
kepanjangan tangan dari misionaris. dan daripada menyalahkan kitab orang, koreksi
sendiri perinsip ketuhanan anda itu. masak identik dengan 1+1+1=1 ??? seguoblok-
guoblok orang itu ya orang yg ga bisa ngitung 1+1+1. kenapa orang kristen itu kok
berbelit2 ngejelasin ketuhanannya, kalo satu ya satu kalo tiga kenapa ga bilang tiga, kok
bilang satu kalo yg dipercayain ada 3 ???? kenapa juga dalam alkitab kristen itu ga ada
kata2 dari yesus sendiri yg menyatakan kalo dirinya itu tuhan ???!! belom lagi ayat2 yang
kontradiktif, belom lagi juga orang2 kristen cuman memperingati 25 Desember sebagai
hari lahir orang yg dianggapnya tuhan padahal ga tahu menahu kapan lahirnya ???

yudas iskariot 05 Jan 2005 15:06:45

Kutipan:

Dikirim oleh spongebob
nah ini baru saudaraku yang baik. cuman maap dia bukan dosen saya.
bagi anda alquran penuh mukjizat, asli dari Tuhan ... monggo .... buat saya
alquran itu contekan (ada buktinya malah... kalo mau entar tak kasih contoh),
penuh dengan otak-atik gathuk (biar keliatan ilmiah gitu). +/- 1400 tahun ... he he
he ... yang di jadikan bahan contekan 600 tahun lebih tua.

masalah dia sarjana muslim ato ndak ... silahkan tanya sendiri ok ....

Tipikal orang ini (inisial spongebob si kepala kotak) sama persis dengan tipikalnya jafar,
mungkin ini jafar versi ke 2,
melepaskan masalah & pertanyaan, trus' di suruh nanya sendiri........
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Karena ybs. tidak bisa menjawab... ya itulah kalau kepala kotak, otomatis isi otaknya juga
kotak.....

Masa sih Al Qur'an dibilang hasil contekan ?
Nyontek sama yesus ? atau nyontek sama Dewa Matahari ?

Andaikan hasil contekan di dalam Al Quran isinya sopan, mengajarkan kebenaran,
kebaikan, peringatan dari Allah Tuhan semesta Alam, sesuatu yang baik, yang benar serta
masuk akal. Tidak seperti Al Kitab yang isinya sangat jorok and Porno...
&joget&

.

yudas iskariot 05 Jan 2005 15:24:12

Kutipan:

Dikirim oleh muhara
kenapa orang kristen itu kok berbelit2 ngejelasin ketuhanannya, kalo satu ya satu
kalo tiga kenapa ga bilang tiga, kok bilang satu kalo yg dipercayain ada 3 ???????

Karena dia malu mengakui Tuhannya ada 3, sebab takut Tuhannya pada berkelahi akibat
Tuhan yang satunya di salib, yang satu lagi Bapa nya Tuhan enak-enakan di surga & yang
satunya lagi masih berbentuk roh alias roh kudus.

Dan seharusnya ada satu lagi bunda maria.. yang patungnya di Lampung di goa maria
sering menangis, karena meratapi kematian anaknya yang di salib.
%cry%

.

Orang Awam 05 Jan 2005 15:37:05

Injil Katholik
 
@ spongebob, ini juga saya copy paste dr ahmad deedat tong baca yah.

Injil berarti "Gospel (ajaran)" atau "berita baik" yang diajarkan Yesus Kristus selama masa
tugasnya yang singkat. Penulis "Gospel" sering menyebut-kan Yesus melakukan dan
mengajarkan ajaran tersebut (Injil):

1. "Demikianlah Yesus berkeliling ... memberitakan Injil... serta melenyapkan segala
penyakit dan kelemahan." (Injil - Matius 9: 35).

2. "... barangsiapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan
menyelamatkannya." (Injil - Markus 8: 35).

3. "... memberitakan Inji1...." (Injil - Lukas 20: 1 ).

Injil adalah kata yang sering digunakan, tetapi Injil yang bagaimanakah yang diajarkan
Yesus? Dari 27 kitab Per-janjian Baru, hanya sedikit yang dapat diterima sebagai per-
kataan Yesus. Umat Kristen bangga dengan Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil
Yohanes, tetapi tak ada sebuah pun Injil Yesus!

Dengan tulus kita meyakini bahwa segala sesuatu yang diajarkan Yesus berasal dari
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Tuhan. Itulah Injil, berita baik dan petunjuk dari Tuhan untuk bani Israil. Dalam seluruh
hidupnya Yesus tidak pernah menulis sebuah kata pun, dan juga tidak memerintahkan
seorang pun untuk melakukan hal tersebut. Injil yang dipergunakan saat ini adalah hasil
pekerjaan tangan dari orang yang tidak diketahui namanya.

Pertanyaan kita sebelumnya: "Apakah Anda menerima bahwa Injil adalah Firman Tuhan?"
Pertanyaan tersebut benar-benar menantang. Penanya tidaklah hanya sedang mencari
keterangan. Pertanyaan tersebut diajukan dengan semangat debat. Kita mempunyai hak
untuk meminta de-ngan nada yang sama - dengan mengajukan pertanyaan "Injil yang
mana yang sedang Anda bicarakan?". Ia akan balik ber-tanya dengan tidak suka
"Mengapa, hanya ada satu Injil?"

Injil Katholik

Dengan memegang "Douay" (Injil versi Katholik Roma) di tangan, saya bertanya, "Apakah
Anda menerima Injil ini sebagai Firman Tuhan?". Pertanyaan terbaik bagi mereka karena
perkumpulan Katholik telah menerbitkan Injil versi mereka dalam bentuk yang singkat dan
membingungkan. Versi ini mempunyai bagian ekstra dari sejumlah versi yang beredar di
pasaran saat ini. Penanya Kristen tersebut kembali bertanya, "Injil apakah itu?". "Kenapa,
saya pikir Anda tadi mengatakan bahwa hanya ada satu Injil!" saya mengingat-kannya.
"Ya," ia dengan ragu-ragu menggumam, "tapi versi yang mana?" "Kenapa, apakah ada
perbedaan?" saya kemba-li bertanya. Tentu saja, dan pendakwah profesional tentunya
mengetahui hal tersebut. Ia hanya berpura-pura dengan pernyataannya tentang "satu
Injil".

Injil Katholik Roma diterbitkan di Rheims pada tahun 1582, dari terjemahan Injil berbahasa
latin Jerome dan dire-produksi di Douay pada tahun 1609. Nampaknya versi Ka-tholik
Roma (RCV = Roman Catholic Version) tersebut adalah versi tertua yang masih dapat
dibeli sampai saat ini. Berlawanan dengan keantikannya, seluruh dunia Kristen Protestan,
termasuk cults, menyalahkan RCV karena berisi tujuh kitab tambahan yang dengan
merendahkan dianggap "kebenarannya diragukan", yaitu kepenulisan yang sepenuh-nya
meragukan. Sekalipun peringatan yang menakutkan terdapat di dalam Apocalypse, yaitu
kitab terakhir dalam RCV (dinamakan "Wahyu" oleh Protestan), kitab ini "diwahyu-kan" :

"... jika seseorangmenambahkan (atau mengurangi) sesuatu kepada perkataan perkataan
ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di
dalam kitab ini." (Injil - Wahyu 22: 18-19).

Tetapi siapakah yang perduli! Mereka tidak sungguh-sungguh percaya! Umat Protestan
dengan berani telah menghapus keseluruhan tujuh kitab dari kitab Tuhan!
Yang dibuang adalah:
Kitab Yudit
Kitab Tobit
Kitab Barukh
Kitab Ester, dll

Orang Awam 05 Jan 2005 15:38:21

Injil Protestan
 
@ spongebob, ini juga saya copy paste dr ahmad deedat tong baca yah.

Injil Protestan

Ada beberapa hal yang dibicarakan Sir Winston Chur-chill berkaitan dengan versi Injil
Protestan yang diautorisasi (AV=Authorised Version), yang juga terkenal sebagai Versi
King James (King James Version=KJV).
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"Versi Injil yang telah diautorisasi diterbitkan pada tahun 1611 dengan kehendak dan
perintah yang mulia Raja James (King James) yang namanya masih digunakan sampai
sekarang."

Para pengikut Katholik Roma, yang meyakini umat Protestan juga memiliki kitab Tuhan
yang sama dengan mereka, membantu dan bersekongkol dengan "penjahat" Protestan
dengan memaksa para pemeluk baru membeli Injil yang sudah diautorisasi (AV), yang
merupakan satu-satunya Injil yang tersedia dalam 1500 bahasa dari sedikit negara--
negara maju di dunia. Mayoritas umat Kristen -Katholik dan Protestan- menggunakan AV
atau sering disebut de-ngan KJV

Penghormatan Yang Tinggi

Sebagaimana yang dikatakan Sir Winston, Injil ini pertama kali diterbitkan pada tahun
1611 dan kemudian direvisi pada tahun 1881 (RV). Setelah direvisi kembali pada tahun
1952 menjadi versi standar yang telah direvisi (RSV=Revised Standard Version), Injil
tersebut direvisi lagi pada tahun 1971 (singkatannya masih tetap RSV). Lihatlah opini
dunia Kris-ten tentang Injil yang telah direvisi tersebut (RSV):

l. "Versi terbaik yang telah diterbitkan dalam abad seka-rang." (Surat kabar Church of
England)

2. "Terjemahan yang secara keseluruhan terbaru karya para sarjana termahsyur." -
(Tambahan Literatur Times)

3. "Karakteristik terbaik dari versi yang telah diautorisasi yang dikombinasikan dengan
keakuratan terjemahan yang baru." - (Life and Work)

4. "Terjemahan yang paling akurat dan dekat dengan asli-nya." - ( The Times)

Penerbitnya sendiri (Collins), dalam catatan pada Injil di akhir produksinya, berkata dalam
halaman I0, "Injil ini (RSV), adalah produk tiga-puluh-dua sarjana, dibantu oleh komite
penasehat yang mewakili limapuluh golongan yang bekerjasama." Mengapa semua ini
dibanggakan? Apakah agar membuat masyarakat yang mudah tertipu membeli pro-duk
mereka? Semua kesaksian ini meyakinkan pembeli bah-wa ia sedang menunggang kuda
yang benar, ketika pembeli sedikit berharap untuk menungganginya.

"Paling Laku di Dunia"

Tetapi bagaimana dengan versi Injil yang telah diautorisasi (AV), "Paling Laku di Dunia?"
Para perevisi ini, semua sales yang baik, mengatakan beberapa hal yang bagus tentang hal
itu. Pada halaman iii Injil RSV pada paragrap enam ba-gian pendahuluan dinyatakan:

"Versi King James (nama lain AV) diterminologikan dengan alasan yang bagus sebagai
'Monumen Prosa Inggris Yang Paling Mulia.' Perevisinya pada tahun 1881 mengeks-
presikan kekaguman terhadap 'kesederhanaannya, marta-batnya, kekuatannya, ekspresi
kebahagiaannya .... Irama musiknya, dan kebanggaan atas iramanya.' Tidak seperti kitab
lainnya, kitab ini masuk sampai pembuatan karakter individu dan institusi umum dari
masyarakat berbahasa Inggris. Kita berhutang dengan hutang yang tak terbayarkan
kepadanya."

Dapatkah Anda, pembaca yang terhormat, membayangkan atribut yang lebih baik yang
diberikan kepada "kitab suci" lebih dari yang di atas? Saya, sebagai manusia, tidak dapat.
Biarkan pengikut Kristen saat ini meneguhkan diri mereka sendiri terhadap hembusan
tidak enak dari para ahli hukum di kalangan agama mereka sendiri; dalam nafas yang
sama mereka mengatakan:

"Versi King James telah mengalami kerusakan yang penting."
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Dan, "Kerusakan ini begitu banyak dan serius sehingga memerlukan revisi ...." Hal ini
langsung dari sumbernya, yaitu sarjana Kristen ortodoks ternama. Para Doktor teologi
sekarang juga perlu memproduksi sebuah ensiklopedi yang menerangkan penyebab
kerusakan yang penting dan serius dalam kitab suci mereka dan alasan
menghilangkannya.

Ahmad Deedat

spongebob 05 Jan 2005 15:52:10

kepalaku kotak ...
 
duh duh ... kok jadi manyun semua. entar manisnya pada ilang lhoo ...

to muslim sejati :
kalo masalah luthfie ... sekali lagi saya cuman menyampaikan ... kalo mo protes tulisannya
dia... silahkan ke orangnya ok... (kok ujung2nya nyalahin misionaris ... duh ... nasib ...
nasib ...)

to mbak vina yang manis :
tidak perlu menjelek2an .. ha ha ha ha ... mbok ya matanya melek dikit gitu. thread ini
judulnya apa ... si cukil nulis apa .... ato coba liat thread2 lain ... masalah yesus disalib ato
nggak aja pusing2 di bahas .... buntutnya mau menang sendiri.
alquran murni dari allah .. ok. liat di bawah

Al-Qur'an Surat (5) Al-Maaidah:

[110] (Ingatlah), ketika Allah mengatakan: "Hai Isa putra Maryam, ingatlah nikmat-Ku
kepadamu dan kepada ibumu di waktu Aku menguatkan kamu dengan ruhulkudus. Kamu
dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan sesudah dewasa; dan
(ingatlah) di waktu Aku mengajar kamu menulis, hikmah, Taurat dan Injil, dan (ingatlah
pula) di waktu kamu membentuk dari tanah (suatu bentuk) yang berupa burung dengan
izin-Ku, kemudian kamu meniup padanya, lalu bentuk itu menjadi burung (yang
sebenarnya) dengan seizin-Ku. Dan (ingatlah), waktu kamu menyembuhkan orang yang
buta sejak dalam kandungan ibu dan orang yang berpenyakit sopak dengan seizin-Ku, dan
(ingatlah) di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur (menjadi hidup) dengan
seizin-Ku, dan (ingatlah) di waktu Aku menghalangi Bani Israel (dari keinginan mereka
membunuh kamu) di kala kamu mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan
yang nyata, lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata: "Ini tidak lain melainkan sihir
yang nyata."

Berikut adalah kutipan dari Injil Thomas, kitab Apochrypha palsu dari kaum
Gnostic. Kita bisa lihat darimana Quran mendapatkan cerita tentang kanak-
kanak Yesus

And a certain Jew, seeing what Jesus was doing, playing on the Sabbath, went off
immediately, and said to his father Joseph: Behold, thy son is at the stream, and has
taken clay, and made of it twelve birds, and has profaned the Sabbath. And Joseph,
coming to the place and seeing, cried out to Him, saying: Wherefore doest thou on the
Sabbath what it is not lawful to do? And Jesus clapped His hands, and cried out to the
sparrows, and said to them: Off you go! And the sparrows flew, and went off crying. And
the Jews seeing this were amazed, and went away and reported to their chief men what
they had seen Jesus doing.

Page 21 of 40MyQuran - Informasi Penting !!!!!!!!!!!!!

25/08/2012file://C:\Users\Damas Dwi A\AppData\Local\Temp\Framework\bagus 1_7D2FE15.htm



"Injil" Thomas ini ditulis tahun 125 masehi. Islam sendiri baru ada sekitar tahun 600an.
Jadi..... silahkan berkesimpulan sendiri.

udah nyontek dari yang palsu pula ha ha ha ha

porno ... liat bukti aja deh ... syapa yang mengajarkan ada 72 bidadari yang tetap
perawan meski di kawinin berkali-kali .... syapa yang punya istri banyak ... ok
ati2 lho mbak vina.... anda telah menghina Tuhan X( . memangnya Tuhan tidak bisa
menjaga firmannya. sehingga 600 th kemudian mesti dilakukan pembetulan? ah ... yang
benar aja....
mbak mungkin udah pernah baca .... tapi apa tau maksudnya.... mbak habis baca komik,
trus baca koran ... tapi di otak masih spt baca komik .... ya... gitu deh.....
kalo ndak belajar sejarah ... gimana mau tau mbak .... betul apa yang mbak vina bilang....
injil yang ada sekarang ini disusun oleh gereja katolik.... spt kata mas angween .... alquran
juga disusun oleh sahabat2 muhammad. ok
tapi ndak spt islam .. katolik bukan agama buku .... jelas???

to mas muh arab :

skr mau lari nih ke masalah ketuhanan Yesus, masalah natal .... cape ah lari2 terus ...

to mas yudas iskariot
wah ... smoga anda tidak ikut2an gantung diri seperti yudas yang asli .... (sudah nonton
the passion of the christ blom ....)

tuh kan bener. kalo udah pusing serang deh pribadinya. ndak papa deh kepala saya emang
sedikit kotak. makanya agak lucu kalo di pakein peci ... he he he
mau tau mana yang nyontek... silahkan baca diatas.

spongebob 05 Jan 2005 16:12:38

to mas orang awam :

ahmed deedat ??? hmmmm... smoga jiwanya tidak musnah di neraka karena telah
menyesatkan banyak orang.

makanya belajar sejarah. sekali lagi .... tolong bedakan antara katolik dengan prosetan ..
eh maksudnya protestan.

katolik mempercayai tradisi dan kitab suci.
protestan hanya kitab suci (sola scriptura) ... sebagai dasar agama. mirip islam. makanya
keduanya banyak aliran2.... karena menafsirkan sendiri2. ndak tau mana yang bener.
menurut saya sih salah semua .. he he he. yang jelas memang benar Yesus tidak pernah
menulis injil... karena Dia adalah injil yang hidup. injil yang dipegang Yesus pastilah
Taurat... karena dia orang yahudi....

maka ndak usah jauh2 bahas ayat2 deh ... tau dulu sejarah baru tau maksudnya
gimana ... ok ... anda bisa sarjana karena dulu pernah tk, sd, smp dst kan?

jadi usul saya mending bahas agama islam (bagi yang islam) dengan baik. Jadi saya bisa
ikut belajar. saya kan jadi gatel2 liat tulisan2 yang gak bener... kasian gitu loh ... saudara2
ku jadi saling membodohi satu sama lain. kalo mau tanya ttg ke kristenan nanti saya kasih
sumber yang bener. okk...

kalo anda mau beli tape sony ... kan lebih baik tanya kualitasnya di counter sony. coba
kalo tanyanya di aiwa .... sony itu jelek, cepet rusak... bla .. bla ... gitu kira .. kira ...

Tuhan memberkati
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Orang Awam 05 Jan 2005 16:56:40

mau jujur gak..?
 
Pada masa kini terdapat lebih kurang 1.500 naskah Bible pelbagai bahasa, telah
diterjemahkan ke dalam bahasa ibu suatu negara dan ethniknya. Bagaimana pula jauhnya
penyimpangan mengingat keterbatasan kosakata setiap bahasa? Dan manakah yang bisa
dijadikan standar pengajaran?

Umat Kristian sendiri ada yang secara jujur dan arif mengakui bahwa Injil telah dinodai
oleh tangan mereka sendiri. Bagaimanakah umat Kristian di Indonesia, apakah berani
sejujur ini ? :
1. The Bible Society Of Singapore, Malaysia & Brunei 1987 Perjanjian Baharu Berita Baik
Untuk Manusia Moden Pendahuluan
"…….Walaupun kandungan kitab-kitab ini berlainan, tetapi diseluruh kitab ini pokok
fikirannya satu. Kesatuannya ialah bahwa kasih Allah telah dinyatakan kepada manusia
dengan perantaraan Yesus Kristus.

"Tiap-tiap kitab didahului oleh pendahuluan, yang menerangkan pokok
fikiran dan garis besar kitab itu. Ayat yang ditandai dengan [ ]

berarti ayat tersebut tidak terdapat pada naskah perjanjian Baharu yang tertua dan
terbaik.
Contoh ayat yang memiliki tanda [ ] dalam Perjanjian Baru :

1. Matius 6 : 13
… [ Engkaulah raja engkaulah,dan engkaulah yang mempunyai kuasa dan kemuliaan
selama-lamanya ]

2. Matius 23 : 14

[ alangkah dasyatnya bagi kamu guru-guru Taurat dan orang Farisi : kamu munafik! ,
kamu memperdayakan janda-janda dan merampas rumah-rumah mereka, lalu berpura-
pura berdoa panjang-panjang, sebab itu, hukuman kamu akan menjadi lebih berat.! ]

3. Markus 7 : 15
[ Sebab itu, jika kamu bertelinga, dengarkanlah! ]

dan masih banyak lagi, Bukti di atas merupakan sebagian saja yang telah ditambah dan
berapakah jumlah ayat yang telah ditambah / dikurangkan sebenarnya? Tidak diketahui
jumlahnya !. Sejarah telah jujur dan nyata membuktikan bahwa Injil telah mengalami
banyak perubahan selama berabad-abad. The Revised Standard Version 1952 & 1971, The
New American Standart Bible dan The New World Transalation Of The Holly scriptures telah
menghapuskan beberapa ayat dalam The King James Version. Reader’s Digest telah
mengurangi isi kandungan Kitab Perjanjian Lama sebanyak 50 % dan Kitab Perjanjian Baru
sebanyak 25 %.

Persoalan yang timbul di sini ialah :
- Dari mana datangnya ayat di atas ?
- Siapa yang mengarang ayat tersebut ?
- Sebenarnya ayaqt mana saja yang masih perlu diuji kesahihannya?

 َّ إِن َ ھُمْ و ْ ن ِ یقاً م ِ ونَ لَفَر ُ لْو ھُمیَ تَ َ ن ِ ابِ أَلْس تَ بُوهُبِالْكِ َ س ْ نَ لِتَح ابِ مِ تَ االْكِ َ م َ َ و و نَ ھُ ابِ مِ تَ قُولُونَ الْكِ یَ َ َ و و ندِ نْ مِ ھُ ِّ عِ هللا
ا مَ َ َ و نْ ھُو ندِ مِ ِّ عِ قُولُونَ هللا َ ی َ لَىو َ ِّ ع ذِبَ هللا مْ الْكَ ھُ َ لَمُونَ و ْ ع یَ

]3:78 ] Sesungguhnya diantara mereka ada segolongan yang memutar-mutar lidahnya
membaca Al Kitab, supaya kamu menyangka yang dibacanya itu sebagian dari Al Kitab,
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padahal ia bukan dari Al Kitab dan mereka mengatakan: "Ia (yang dibaca itu datang) dari
sisi Allah", padahal ia bukan dari sisi Allah. Mereka berkata dusta terhadap Allah sedang
mereka mengetahui.

Contoh peristiwa besar yang bertentangan dengan akal atau ayat yang
saling bertentangan :

1. Nabi Daud berzina dengan istri orang lain
II Samuel 11 : 4-5

"Dan Nabi Daud mengantar para utusan, dan mengambilnya (isteri Uriah); lalu ia datangi
dan tidur bersama maka setelah perempuan itu membersihkan dirinya, lalu kembali ke
rumahnya. Dan wanita itu telah hamil, lalu mengirim dan memberitahu Daud dan katanya
saya bersama bayi".

Mungkinkah ini ayat dari Allah? Atau ditulis oleh rasul suci ? Berpikirlah !

2. Nabi Nuh Mabuk dan Bugil
Kejadian 9 : 23 – 24

" Dan Shem dan Japhet mengambil sehelai pakaian, dan meletakan di atas bahu mereka,
dan berjalan undur ke belakang dan menutup tubuh bapanya yang telanjang dan muka
mereka membelakangi bapa mereka agar tidak melihat tubuh bapa mereka yang bugil itu.
Dan Nuh tersadar dari araknya, dia tahu apa yang telah dilakukan oleh kedua anaknya".

Apakah Allah mengutus Nabi Nuh yang digambarkan berperilaku seperti itu ? Berpikirlah !
Mungkinkah ini penyelewengan yang dilakukan Yahudi untuk menyesatkan kaum kristian?

3. Kematian Yudas Pengkhianat, bandingkan !
Matius 27 : 3 - 5

"… Bila Yudas melihat Yesus telah dijatuhkan hukuman mati, dia menyesal lalu dia
mengembalikan 30 uang perak upahnya kepada imam Yahudi; dan berkata : Aku telah
berdosa mengkhianati orang yang tidak berdosa sehingga dihukum mati. Yudas melempar
uang itu ke dalam bilik sembahyang , lalu dia menggantungkan diri.

dan masih banyak lagi, how about that

spongebob 05 Jan 2005 17:04:21

tuh kan salah lagi ... makanya paham dulu baru ngomong. yang bilang tuhan itu ada tiga
syapa sih ...?? heehhh :-? semua yang diyakini oleh kristen (khususnya katolik) itu adalah
wahyu Tuhan... jadi bukan bikin2an manusia. kalau bikinan ... ngapain bikin teologi yang
susah2 dimengerti ... mending bikin yang gampang dan cepat laku (spt islam) dengan
bilang tuhan itu satu titik. jadi mesti gimana lagi ... orang Tuhan mewahyukan dirinya
demikian. dan sekali lagi ... Tuhan itu Esa. ok. jangan merendahkan tuhan dengan
memasukkan tuhan ke akal pikiran manusia. Tuhan itu tidak masuk akal... artinya manusia
tidak akan mampu berpikir ttg spt apa TUhan yang sebenarnya. ibarat air laut di tuang di
ember. jadi jangan membatasi kekuasaan tuhan yah ... nanti masuk neraka lho ... masak
tuhan di bikinin rumus matematika .... wuihhhh ....

Kutipan:

Dikirim oleh yudas iskariot
Karena dia malu mengakui Tuhannya ada 3, sebab takut Tuhannya pada berkelahi
akibat Tuhan yang satunya di salib, yang satu lagi Bapa nya Tuhan enak-enakan di
surga & yang satunya lagi masih berbentuk roh alias roh kudus.
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Dan seharusnya ada satu lagi bunda maria.. yang patungnya di Lampung di goa
maria sering menangis, karena meratapi kematian anaknya yang di salib.
%cry%

.

yudas iskariot 05 Jan 2005 17:22:19

Kutipan:

Dikirim oleh spongebob
masak tuhan di bikinin rumus matematika .... wuihhhh ....

Jangan membalik-balikan kata-kata, kaum Anda sendiri yang membuat rumus matematika
1+1+1= 1, baca donk thread nya jafar.... apakah anda juga mengaku bukan orang kristen
seperti jafar, juga mengaku sebagai penjaga warnet bukan pendeta / misionaris ?

Anda pun tidak pernah belajar sejarah ya.... Nama Yudas Iskariot itu adalah orang yang
diserupai oleh ALLAH mirip Nabi Isa AS. yaitu yesus yang disalib bukan bunuh diri.....
Boleh donk nama Yudas Iskariot saya pakai untuk mengingatkan bahwa yesus yang anda
sangka itu sebenarnya si Yudas Iskariot........
Seorang Pendeta aja ada yang pakai nama-nama Islam seperti: Jafar, Zulkifli dll.

Vina S 05 Jan 2005 17:33:06

halooowwwww
 

Kutipan:

Dikirim oleh spongebob
to mbak vina yang manis :
tidak perlu menjelek2an .. ha ha ha ha ... mbok ya matanya melek dikit gitu.
thread ini judulnya apa ... si cukil nulis apa .... ato coba liat thread2 lain ...
masalah yesus disalib ato nggak aja pusing2 di bahas .... buntutnya mau menang
sendiri.
alquran murni dari allah .. ok. liat di bawah

Al-Qur'an Surat (5) Al-Maaidah:

[110] (Ingatlah), ketika Allah mengatakan: "Hai Isa putra Maryam, ingatlah nikmat
-Ku kepadamu dan kepada ibumu di waktu Aku menguatkan kamu dengan
ruhulkudus. Kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaian
dan sesudah dewasa; dan (ingatlah) di waktu Aku mengajar kamu menulis,
hikmah, Taurat dan Injil, dan (ingatlah pula) di waktu kamu membentuk dari tanah
(suatu bentuk) yang berupa burung dengan izin-Ku, kemudian kamu meniup
padanya, lalu bentuk itu menjadi burung (yang sebenarnya) dengan seizin-Ku. Dan
(ingatlah), waktu kamu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan
ibu dan orang yang berpenyakit sopak dengan seizin-Ku, dan (ingatlah) di waktu
kamu mengeluarkan orang mati dari kubur (menjadi hidup) dengan seizin-Ku, dan
(ingatlah) di waktu Aku menghalangi Bani Israel (dari keinginan mereka
membunuh kamu) di kala kamu mengemukakan kepada mereka keterangan-
keterangan yang nyata, lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata: "Ini tidak
lain melainkan sihir yang nyata."
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Berikut adalah kutipan dari Injil Thomas, kitab Apochrypha palsu dari
kaum Gnostic. Kita bisa lihat darimana Quran mendapatkan cerita tentang
kanak- kanak Yesus

And a certain Jew, seeing what Jesus was doing, playing on the Sabbath, went off
immediately, and said to his father Joseph: Behold, thy son is at the stream, and
has taken clay, and made of it twelve birds, and has profaned the Sabbath. And
Joseph, coming to the place and seeing, cried out to Him, saying: Wherefore doest
thou on the Sabbath what it is not lawful to do? And Jesus clapped His hands, and
cried out to the sparrows, and said to them: Off you go! And the sparrows flew,
and went off crying. And the Jews seeing this were amazed, and went away and
reported to their chief men what they had seen Jesus doing.

"Injil" Thomas ini ditulis tahun 125 masehi. Islam sendiri baru ada sekitar tahun
600an. Jadi..... silahkan berkesimpulan sendiri.

udah nyontek dari yang palsu pula ha ha ha ha

porno ... liat bukti aja deh ... syapa yang mengajarkan ada 72 bidadari yang tetap
perawan meski di kawinin berkali-kali .... syapa yang punya istri banyak ... ok
ati2 lho mbak vina.... anda telah menghina Tuhan X( . memangnya Tuhan tidak
bisa menjaga firmannya. sehingga 600 th kemudian mesti dilakukan pembetulan?
ah ... yang benar aja....
mbak mungkin udah pernah baca .... tapi apa tau maksudnya.... mbak habis baca
komik, trus baca koran ... tapi di otak masih spt baca komik .... ya... gitu deh.....
kalo ndak belajar sejarah ... gimana mau tau mbak .... betul apa yang mbak vina
bilang.... injil yang ada sekarang ini disusun oleh gereja katolik.... spt kata mas
angween .... alquran juga disusun oleh sahabat2 muhammad. ok
tapi ndak spt islam .. katolik bukan agama buku .... jelas???

he..he..he...
ane nggak manyun lho :-)
oh, gitu toh mas, jadi Alquran nyontek dari injil 'thomas' yach? trus siapa yang nyonteknya
yach? mas tau siapa yang nyontek? eh mas, klo injil thomas itu siapa sapa yang bikinnya
sich? napa dibilang palsu? cerita dunk! khan biar ngerti. satu lagi sekarang masih ada
nggak? klo dulu disimpan dimana tuch injil bertahannya lama buanget yach berapa taon
tuch nyampe kelahiran islam?, huebuaaatttt......... =D>

iya ya, di Alquran disebutkan ttg bidadari syurga, tapi mas hm.... gundiknya sulaeman ada
berapa tuch? trus katanya Daud zinah ma anaknya sendiri yach? (sorry.. nggak ditambahin
'nabi' soalnya nabi Allah tidak akan melakukan hal2 serendah itu).
Rasulullah emang banyak sich istrinya, cman coba baca lagi sejarahnya, banyakan istrinya
itu khan emang orang2 yang harus ditolong, janda, dll cman satu aja yang masih perawan.
lagian Rasulullah khan MENGAWINI' para istrinya, nggak kumpul kebo, RAsulullah
bertanggung jawab terhadap istri2nya
klo pastur/pendeta nggak boleh nikah ya mas? biar tetep suci, tapi koq
ane pernah denger dari temen, ada biarawati yang kebobolan (ceritanya beneran lho,
nggak bo'ong), trus pastor di Amerika yang didemo karena menyodomi (naudzubillah)
murid2 nya sendiri itu gimana kabarnya sekarang? wah, nggak bertanggung jawab banget
tuch!

wah, nggak ada maksud menghina, cman mempertanyakan saja, Tuhan itu khan kuasa,
koq ya musti direvisi segala.
eh, yang ngerevisi siapa sich? koq revisiannya suka bertentangan sich, sebelum direvisi
bilangnya babi haram, eh pas udah direvisi jadi babi hutan, jangan2 ntar ditambahin jagi
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jadi babi mars, jadi babi yang dibumi halal semua :hugbig:
eh, aq nggak ngehina lho ya, cman pengen tau aja, khan klo nggak tau musti nanya, ya
nggak??? :-)

anthi 05 Jan 2005 17:50:06

Kutipan:

Dikirim oleh irvan
ana baru melihat lagi postingan2 seperti ini.. wah ada jaffar kedua nih..
pemahaman katolik adalah acuannya ke Pastor di Roma, sedangkan protestan
tidak mengacu kesana. Katolik adanya pengakuan dosa, sedangkan protestan
tidak.
Injil ada 4 jenis, matius, lukas, dll...
Namun tetap dalam injil banyak terdapat ayat2 porno....

wah...jangan2 ini salah satu domba si jaffar nih.....?????? atau jaffar sendiri yang udah
ganti nama........:-) :-) :-P

angween 05 Jan 2005 18:29:55

Kutipan:

Dikirim oleh spongebob
kalo ndak belajar sejarah ... gimana mau tau mbak .... betul apa yang mbak vina
bilang.... injil yang ada sekarang ini disusun oleh gereja katolik.... spt kata mas
angween .... alquran juga disusun oleh sahabat2 muhammad. ok

er, saya ingin anda tahu bahwa menyusun bukan berarti membikin atau dia yg
mengarangnya. Al-Quran bagi saya tetap merupakan asli kalimat dari Allah.

btw, anda belum mencoba link yg saya berikan dan terlihat sekali anda begitu menutup
pikiran anda akan hal-hal baru seakan-akan takut terhadapnya. saya hanya bisa melihat
ego anda yg berusaha mempertahankan pendirian. sehingga saya rasa thread ini gak akan
ada habisnya. dan lebih bisa lebih jelek karena hanya berisi cacian dan hujatan.

untuk sekedar anda ketahui, saya sudah membaca-baca --walaupun tidak sampai semua
isinya-- kitab Perjanjian Baru. setelah saya banding2kan dan coba dalami, saya putuskan
kitab itu lebih cocok berada di rak buku-buku sejarah di kamar saya, dan sekarang saya
hanya membukanya jika pingin baca cerita-cerita kepahlawanan nabi (atau lebih tepatnya
aib-aib para nabi? -masyaAllah-). tapi tetap saya kagum akan kebudayaan kristen yang
begitu tua dan sangat megah. film-film action-fantasy, middle-age, medieval, dan
sejenisnya menggambarkan kristen dengan baik.. saya rasa memang cocok untuk menjadi
bahan hiburan.

jika anda memang mencari kebenaran, buka pikiran dan hati walaupun pahit kenyataan yg
di tawarkan oleh kebenaran itu. tapi jika anda sudah merasa benar, maka berpeganglah
padanya. umat muslim disini gak akan maksa anda untuk percaya, masih banyak yg kami
pikirkan untuk amalan kami. tapi kami doa-kan kebahagian anda dan kaum-kaum anda.

wassalam.
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irvan 05 Jan 2005 23:23:03

Kutipan:

Dikirim oleh spongebob
ha ha ha.... orang buta menuntun si buta :ktawa: :ktawa:
tau apa kalian ini tentang injil. mbedain katolik sama kristen protestan aja ndak
paham
nasrani .. apaan tuh...
emang alquran yang kalian pegang itu bikinan syapa... nih ... tulisan dari sarjana
muslim sendiri. silahkan baca. renungkan, dan bertobatlah.
masalah pertanyaan2 konyol orang islam udah dibahas dan dijawab juga di bantai
habis2an di www.ekaristi.org bagian forum.

Ajaran yang dibawa Nabi Isa atau umat anda sebut “Yesus” bernama agama nasrani.
Nasrani dari kata nasaret, yaitu nama sebuah desa tempat kelahiran Yesus.
Ajaran agama nasrani antara lain:
a. Yesus dikhitan pada umur 8 hari
b. Yesus meninggal dunia diberi kain kafan
c. Yesus tidak minum khamar (minuman bebas)
d. Yesus tidak memakan babi
e. Yesus tidak makan darah
f. Yesus adalah utusan Allah
Pengikut Yesus disebut kaum khawariyun yaitu kemudian disebut kaum Nazaran (Nasrani)
kemudian Uniotarian dan habis dibantai oleh pada pengikut Paulus dengan penjagalan
yang disebut “lembaga Inkuisisi”

** Agama yang dikembangkan oleh paulus disebut agama kristen, dilahirkan pada tahun
40 masehi di kota Antiokhia
Ajaran agamanya adalah:
a. Khitan tidak perlu
b. meninggal dunia berpakaian pengantin
c. Khamar (minuman keras) halal
d. Babi halal
e. Darah halal
f. Yesus adalah tuhan (oknum ke 2 dalam doktrin trinitas)

“itulah ciri-ciri dunia yang kehilangan tolak hakiki: alsan aktial dan nurani kejujuran. Uyang
ramai adalah kesemuan yang membonceng kesejatian. Kembali ini diperingatkan oleh
yesus bahwa si jahat selalu menaburkan benih lalang ditengah-tengah benih gandum.
Keduanya lalu tumbuh bersama, sulit dibedakan. Sulit dicabut satu terhadap yang
lainnya” [matius 13:24-30]

Siapakah penabur benih lalang dalam ayat matius 13:24-27? Tidak lain dia adalah
PAULUS, seorang penghianat yang seolah-olah menjadi murid yesus. Kemudian
mengadakan kudeta terhadap ajaran yesus dan mendirikan agama yang dia diberi nama
kristen pada tahun 40 masehi di kota Antiokhia.

Baca bibel dibawah ini:
“Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat litu satu tahun lamanya, sambil mengajar
banyak orang. Di Antiokia-lah murid-murid itu pertama kalinya disebut kristen” [Kisah para
rasul:11-26]

Agama nasrani yang dibawa Yesus (nabi isa) disebut agama samawi atau agama langit,
namun agama kristen yang dibawa Paulus, tidak bisa disebut sebagai agama samawi atau
agama langit. Kristen adalah agama bumi karena hasil olahan Paulus yang ayahnya orang
romawi dan ibunya orang yahudi.
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Tambahan:
Yesus mengalami pengangkatan menjadi tuhan pada tahun 352 Masehi, yang menobatkan
Yesus sebagai tuhan adalah kaisar Romawi yang bernama Constantin, dialkukan dalam
rangka konsili di kota Nicea..

aneh... kok kaisar bisa mengangkat yesus sebagai tuhan.. ck.. ck...

irvan 05 Jan 2005 23:29:45

Kutipan:

Dikirim oleh spongebob
porno ... liat bukti aja deh ... syapa yang mengajarkan ada 72 bidadari yang tetap
perawan meski di kawinin berkali-kali .... syapa yang punya istri banyak ... ok

ini buktinya injil porno...

“Mereka bersundal pada masa mudanya, disana susunya dijamah-jamah dan dada
keperawanannya dipegang-pegang” [Yehezkiel 23: 3]

“.. Waktu engkau telanjang bugil sambuil menendang-nendang degan
kakimu” [Yehezkiel:22]

“.. dan menjual kecantikanmu menjadi kekejian dengan meregangkan kedua pahamu bagi
setiap orang yang lewat, sehingga persundalanmu bertambah-tambah” [Yehezkiel:25]

“engkau bersundal dengan orang mesir, tetanggamu, si aurat besar itu…” [Yehezkiel:26]

“Engkau bersundal juga dengan orang Asyur, oleh karena engkau belum merasa puas ya,
engkau bersundal dengan mereka, tetapi masih belum puas” [Yehezkiel:28]

“Betapa besar hawa nafsumu itu, demikianlah firman tuhan..” [Yehezkiel:30]

“Engkau yang memberi hadiah umpan kepada semua yang mencintai engkau sebagai
bujukan, supaya mereka dari sekitarmu datang untuk bersundal” [Yehezkiel:33]

“.. Aku akan menyingkap auratmu dihadapan mereka, sehingga mereka melihat seluruh
kemaluanmu” [Yehezkiel:37]

Tuhan menyebut buah pelir [Ulangan 32:1-2]

“nabi hosea disuruh Tuhan untuk mencintai perempuan yang suka bersundal (pelacur) dan
berzinah” [Hosa 3:1]

Puisi rayuan yang memuji kecantikan dengan menyebut buah dada dan susu [Kidung
agung 4:1-7]

Kisah asal usul onani (mastrubasi) oleh leluhur yesus [Kejadian 38: 8-9]

“Sosok tubuhmu seumpama pohon korma dan buah dada gugusannya. Aku inmgin
memanjat pohon korma itu dan memegang gugusannya. Kiranya buah dadamu seperti
gugusan anggur” [kidung Agung 7: 6-13]

Nabi Luth menghamili kedua putri kandungnya sendiri dalam dua malam secara bergiliran
[kejadian 19: 30-38]
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bagaimana nih? kok dalam injil terdapat ayat2 porno? :ktawa: :ktawa: :ktawa:

irvan 05 Jan 2005 23:37:38

Kutipan:

Dikirim oleh spongebob
jadi benar kan alquran bukan jatuh dari langit ... trus ini yang disebut
kepercayaan. anda begitu yakin sahabat2 mohamad menyusun alquran tanpa
kesalahan. tidak ada tambah kurang dll.

Bagi seorang muslim tidak ada harta yang lebih mahal yang hendak diwariskan bagi anak
cucu keturunannya, melebihi Aqidah Islam.

"Kitab (Al Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang
bertakwa" [Qs. Al Baqarah: 2]

"Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang Al Qur'an yang Kami wahyukan kepada
hamba Kami (Muhammad), buatlah satu surat (saja) yang semisal Al Qur'an itu dan
ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar." [Qs. Al
Baqarah: 23]

"(Al Qur'an) ini adalah penerangan bagi seluruh manusia, dan petunjuk serta pelajaran
bagi orang-orang yang bertakwa." [Qs. Ali Imran: 138]

"Hai orang-orang yang telah diberi Al Kitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah Kami
turunkan (Al Qur'an) yang membenarkan Kitab yang ada pada kamu sebelum Kami
merobah muka (mu), lalu Kami putarkan ke belakang atau Kami kutuk mereka
sebagaimana Kami telah mengutuk orang-orang (yang berbuat ma`siat) pada hari Sabtu.
Dan ketetapan Allah pasti berlaku." [Qs. An Nisaa: 47]

"Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al Qur'an? Kalau kiranya Al Qur'an itu bukan
dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya." [Qs.
An Nisaa: 82]

"Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kamu di dalam Al Qur'an bahwa apabila
kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan (oleh orang-orang kafir),
maka janganlah kamu duduk beserta mereka, sehingga mereka memasuki pembicaraan
yang lain. Karena sesungguhnya (kalau kamu berbuat demikian), tentulah kamu serupa
dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik
dan orang-orang kafir di dalam Jahanam" [Qs. An Nisaa: 140]

Kutipan:

Dikirim oleh spongebob
nah kalo di kristen mereka juga percaya bahwa yang menyusun Injil Suci adalah
orang yang dibimbing roh kudus (Rohul Qudus kalo ndak ngerti).

Roh kudus? oknum dalam trinitas? :trbahak2::trbahak2::trbahak2:

"dan karena ucapan mereka: "Sesungguhnya Kami telah membunuh Al Masih, Isa
putra Maryam, Rasul Allah", padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak
(pula) menyalibnya, tetapi (yang mereka bunuh ialah) orang yang diserupakan
dengan `Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang
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(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." [Qs. An Nisaa: 157]

"Wahai Ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah
kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al Masih, Isa
putra Maryam itu, adalah utusan Allah dan (yang diciptakan dengan) kalimat-Nya yang
disampaikan-Nya kepada Maryam, dan (dengan tiupan) roh dari-Nya. Maka berimanlah
kamu kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan janganlah kamu mengatakan: "(Tuhan
itu) tiga", berhentilah (dari ucapan itu). (Itu) lebih baik bagimu. Sesungguhnya
Allah Tuhan Yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak, segala yang di
langit dan di bumi adalah kepunyaan-Nya. Cukuplah Allah sebagai Pemelihara." [Qs. An
Nisaa: 171]

"Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah itu ialah Al
Masih putra Maryam". Katakanlah: "Maka siapakah (gerangan) yang dapat menghalang-
halangi kehendak Allah, jika Dia hendak membinasakan Al Masih putra Maryam itu beserta
ibunya dan seluruh orang-orang yang berada di bumi semuanya?" Kepunyaan Allah-lah
kerajaan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya; Dia menciptakan apa yang
dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." [Qs. Al Maa'idah: 17]

"Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah adalah Al
Masih putra Maryam", padahal Al Masih (sendiri) berkata: "Hai Bani Israel, sembahlah
Allah Tuhanku dan Tuhanmu" Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu
dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah
neraka, tidaklah ada bagi orang-orang dzalim itu seorang penolong pun." [Qs. Al
Maa'idah: 72]

“katakanlah, “Dialah Allah, yang maha Esa”, Allah adalah tuhan yang bergantung kepada-
Nya segala sesuatu. Ia tidak beranak dan tidak diperanakan. Tidak ada seorangpun yang
setara dengan-Nya” [Qs. Al Ikhlas 1-4]

spongebob 06 Jan 2005 06:45:15

syapa yg gak jujur
 
Saya tidak tau umat Kristen mana yang dimaksud …. Sudah saya katakan … tolong
bedakan mana yang katolik mana yang protestan. Anda bisa getok orang2 protestan
karena memang mereka seenaknya merubah2 injil sesuai dengan kepentingan mereka.
Silahkan pelajari yehovah (salah satu aliran yang menciptakan injil sendiri), mormon,
calvin, dll… sama sesatnya …. Penganut sola scriptura ajaran om luther. Dan lucunya
biasanya orang islam mengutip ajaran mereka karena sesuai dengan agenda islam. Contoh
… ajaran Jehovah yang tidak mengakui Yesus sebagai tuhan … atau injil barnabas yang
terbukti sebagai injil palsu sering dijadikan bahan kutipan … ha ha ha

Penulis alkitab banyak sekali, banyak yang anonim, terutama yang termasuk di PL
(perjanjian lama). Kitab2 ini terpisah-pisah, dibawa oleh kebudayaan Israel secara turun
temurun.
Masuk ke PB (Perjanjian baru) penulis-penulisnya adalah murid2 Yesus baik yang terlibat
langsung dalam 33 tahun masa hidup Yesus (matius, Yohanes), maupun yang menuliskan
kisah melalui murid2 Yesus (lukas, markus) maupun wahyu dari Tuhan langsung (Paulus).

Jadi kalau ditanyakan siapa yang menulis Alkitab, maka kamu masuk kedalam bidang
sejarah historis, kalau mau didalami silahkan dilakukan .

Tapi kalau ditanyakan apa yang ditulis Alkitab, maka itu adalah wahyu Allah yang
disampaikan secara turun temurun melalui bangsa Israel dan kemudian ditujukan kepada
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seluruh umat manusia.

So …. Alkitab adalah kumpulan kitab2 yang secara keseluruhan ditulis oleh paling sedikit
puluhan orang dalam kurun waktu ribuan tahun. Ada yang ditulis ribuan tahun sebelum
Yesus lahir dan ada yang ditulis beberapa tahun setelah karya Yesus (kehidupan Nya di
bumi, kematian, kebangkitan dan kenaikkan Nya ke surga).

Tapi hebat nya seluruh kitab2 yang ditulis sebelum Yesus lahir ini mengambarkan Allah
yang secara sifat dan pengertian konsisten dan sama dan tidak sedikit yang menuliskan
tentang akan ada nya Juru Selamat umat manusia yang akan datang untuk menebus
dosa2 manusia.

Sedangkan kitab mengenai kehidupan, kematian, kebangkitan dan kenaikkan Yesus juga di
tulis oleh 4 org yang berbeda2 (yang biasa kami sebut Injil atau kabar gembira) dan hebat
nya pula ke empat kitab ini pun mengambarkan Yesus yang sama pula, yang menggenapi
dengan sempurna ramalan dari kitab2 sebelumnya tentang Juru Selamat manusia.

Nah sekarang aku tanya kepada kamu mana yang kamu akan lebih percaya:

Pemberitaan dari beberapa puluh orang yang berbeda2 dalam kurun waktu beribu2 tahun

Atau

Pemberitaan dari satu orang yang katanya mendapatkan wahyu dalam sebuah gua tanpa
ada bukti dan saksi yang bisa menyatakan bahwa semua yang dikatakan nya itu benar.

Kalau aku sih jelas lebih percaya yang pertama.

Masalah berbedaan kosa kata .. itu tidak bisa dihindari dalam proses penterjemahan. Anda
benar karena keterbatasan bahasa. Walaupun artinya sama tapi pasti ada nuansa yang
hilang. Coba di alquran sendiri …. Mengapa tuhan menyebut dirinya sendiri ‘kami’. Mati2an
bilang tuhan itu esa (dan itu memang betul) … kok kami …. Kan kami berarti jamak.
Hayooo….. pasti jawabannya karena perbedaan kosa kata …ya nggak???
Nah untuk itulah …. Diperlukan otoritas tertinggi yang bisa menjamin kemurnian kitab suci.
Siapa dia … kalo di Kristen … tentu saja gereja katolik … kenapa? Karena itulah satu2nya
gereja yang didirikan Yesus dan dijanjikan tidak akan dikuasai oleh maut. Juga siapa yang
menetapkan dan menyusun injil spt sekarang ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah gereja
katolik. Jadi saya ndak perlu kuatir injil bakalan kacau balau … karena dijamin oleh tuhan
sendiri melalui gereja katolik … ok…

Jadi ingat ya …katolik bukan agama buku yang jatuh dari langit…tapi satu2nya gereja yang
didirikan Tuhan sendiri … bukan oleh pendeta … bukan oleh nabi jadi sudah jelas sumber
ajarannya…. Bukan cuma Kitab suci tapi juga Tradisi suci …. Dan sudah 2000 tahun terjaga
dengan baik.

Kalo di islam mana yang bener … mui? Nu? Muhammadiyah? LDII? DDII? Al-zaitun? suni?
Syiah ? wali songo, syeh siti jenar si lemah bang? osama otidak? Iman samudra?

Kmd di protestan mana yang bener … masing2 denominasi bertentangan ….

Jadi ndak usah mbahas ayat perayat deh … tk aja belum lulus. Masa anda lebih pinter dari
sarjana2 katolik yang sudah terbukti selama 2000 tahun ….
Soalnya kalo cuman gitu saya juga bisa … nih …mana yang bener ..

Manusia diciptakan dari apa? Air (Sura 21:30-31, Sura 25:54)? Tanah liat (Sura 15:26)?
Debu (Sura 3:59, Sura 30:20)?

Kutipan:
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Dikirim oleh Orang Awam
Pada masa kini terdapat lebih kurang 1.500 naskah Bible pelbagai bahasa, telah
diterjemahkan ke dalam bahasa ibu suatu negara dan ethniknya. Bagaimana pula
jauhnya penyimpangan mengingat keterbatasan kosakata setiap bahasa? Dan
manakah yang bisa dijadikan standar pengajaran?

Umat Kristian sendiri ada yang secara jujur dan arif mengakui bahwa Injil telah
dinodai oleh tangan mereka sendiri. Bagaimanakah umat Kristian di Indonesia,
apakah berani sejujur ini ? :
1. The Bible Society Of Singapore, Malaysia & Brunei 1987 Perjanjian Baharu Berita
Baik Untuk Manusia Moden Pendahuluan
"…….Walaupun kandungan kitab-kitab ini berlainan, tetapi diseluruh kitab ini pokok
fikirannya satu. Kesatuannya ialah bahwa kasih Allah telah dinyatakan kepada
manusia dengan perantaraan Yesus Kristus.

"Tiap-tiap kitab didahului oleh pendahuluan, yang menerangkan pokok
fikiran dan garis besar kitab itu. Ayat yang ditandai dengan [ ]

berarti ayat tersebut tidak terdapat pada naskah perjanjian Baharu yang tertua
dan terbaik.
Contoh ayat yang memiliki tanda [ ] dalam Perjanjian Baru :

1. Matius 6 : 13
… [ Engkaulah raja engkaulah,dan engkaulah yang mempunyai kuasa dan
kemuliaan selama-lamanya ]

2. Matius 23 : 14

[ alangkah dasyatnya bagi kamu guru-guru Taurat dan orang Farisi : kamu
munafik! , kamu memperdayakan janda-janda dan merampas rumah-rumah
mereka, lalu berpura-pura berdoa panjang-panjang, sebab itu, hukuman kamu
akan menjadi lebih berat.! ]

3. Markus 7 : 15
[ Sebab itu, jika kamu bertelinga, dengarkanlah! ]

dan masih banyak lagi, Bukti di atas merupakan sebagian saja yang telah
ditambah dan berapakah jumlah ayat yang telah ditambah / dikurangkan
sebenarnya? Tidak diketahui jumlahnya !. Sejarah telah jujur dan nyata
membuktikan bahwa Injil telah mengalami banyak perubahan selama berabad-
abad. The Revised Standard Version 1952 & 1971, The New American Standart
Bible dan The New World Transalation Of The Holly scriptures telah menghapuskan
beberapa ayat dalam The King James Version. Reader’s Digest telah mengurangi isi
kandungan Kitab Perjanjian Lama sebanyak 50 % dan Kitab Perjanjian Baru
sebanyak 25 %.

Persoalan yang timbul di sini ialah :
- Dari mana datangnya ayat di atas ?
- Siapa yang mengarang ayat tersebut ?
- Sebenarnya ayaqt mana saja yang masih perlu diuji kesahihannya?

ِٕنَّ  ُهمْ وَا ْن ونَ َلَفرِیقاً ِم ْلُو َنَتُهمَی ِ َأْلسِ َتاب ُبوهُ ِباْلِك َس نَ ِلَتحْ ِ ِم َتاب اوَ اْلِك نَ ُهوَ َم ِ ِم َتاب َیُقوُلونَ اْلِك نْ ُهوَ وَ ندِ ِم ِع
االّلهِ  َم نْ ُهوَ وَ ندِ ِم ُقوُلونَ الّلهِ ِع َی َلىوَ بَ الّلهِ َع ِذ ونَ وَُهمْ اْلَك َلُم َیْع

]3:78 ] Sesungguhnya diantara mereka ada segolongan yang memutar-mutar
lidahnya membaca Al Kitab, supaya kamu menyangka yang dibacanya itu sebagian
dari Al Kitab, padahal ia bukan dari Al Kitab dan mereka mengatakan: "Ia (yang
dibaca itu datang) dari sisi Allah", padahal ia bukan dari sisi Allah. Mereka berkata
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dusta terhadap Allah sedang mereka mengetahui.

Contoh peristiwa besar yang bertentangan dengan akal atau ayat yang
saling bertentangan :

1. Nabi Daud berzina dengan istri orang lain
II Samuel 11 : 4-5

"Dan Nabi Daud mengantar para utusan, dan mengambilnya (isteri Uriah); lalu ia
datangi dan tidur bersama maka setelah perempuan itu membersihkan dirinya, lalu
kembali ke rumahnya. Dan wanita itu telah hamil, lalu mengirim dan memberitahu
Daud dan katanya saya bersama bayi".

Mungkinkah ini ayat dari Allah? Atau ditulis oleh rasul suci ? Berpikirlah !

2. Nabi Nuh Mabuk dan Bugil
Kejadian 9 : 23 – 24

" Dan Shem dan Japhet mengambil sehelai pakaian, dan meletakan di atas bahu
mereka, dan berjalan undur ke belakang dan menutup tubuh bapanya yang
telanjang dan muka mereka membelakangi bapa mereka agar tidak melihat tubuh
bapa mereka yang bugil itu. Dan Nuh tersadar dari araknya, dia tahu apa yang
telah dilakukan oleh kedua anaknya".

Apakah Allah mengutus Nabi Nuh yang digambarkan berperilaku seperti itu ?
Berpikirlah ! Mungkinkah ini penyelewengan yang dilakukan Yahudi untuk
menyesatkan kaum kristian?

3. Kematian Yudas Pengkhianat, bandingkan !
Matius 27 : 3 - 5

"… Bila Yudas melihat Yesus telah dijatuhkan hukuman mati, dia menyesal lalu dia
mengembalikan 30 uang perak upahnya kepada imam Yahudi; dan berkata : Aku
telah berdosa mengkhianati orang yang tidak berdosa sehingga dihukum mati.
Yudas melempar uang itu ke dalam bilik sembahyang , lalu dia menggantungkan
diri.

dan masih banyak lagi, how about that

spongebob 06 Jan 2005 07:05:29

sudah saya katakan berkali-kali .... tolong bedakan katolik dengan protestan.
karena dasar teologi keduanya berbeda walaupun mengimani hal yg sama. ok
saya ndak tau menau mas jafar, belom kenalan sih ...
jadi saya tidak bertanggung jawab dng apa yg dikatakan si jafar. disini saya cuman pengen
berapologi alias membela iman selain prihatin melihat saudara2 saling membodohi...
yang jelas saya bukan pendeta atau misionaris... saya cuman orang biasa yang bisa main
internet di tempat kerja ... sstt jgn bilang2 bos ya .. he he
masalah trinitas sudah diperdebatkan sejak lama, cape ah membahasnya terus menerus.
masalah yudas iskariot (koreksi bila saya salah) bukankah di alquran sendiri tidak jelas
gimana nasib yesus? ada yg bilang di ganti barnabas si penjahat gila, ada yang bilang
yudas iskariot ... jadi bukan dari sejarah kan? tapi dari alquran yang maaf saya tidak
percaya karena isinya contekan.
emang kenapa kalo pendetanya bernama spt nama islam ... masa sih nama aja ada
agamanya ... temen saya ada tuh yang namanya frederikus darussalam, petrus
mohammad ...
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Kutipan:

Dikirim oleh yudas iskariot
Jangan membalik-balikan kata-kata, kaum Anda sendiri yang membuat rumus
matematika 1+1+1= 1, baca donk thread nya jafar.... apakah anda juga mengaku
bukan orang kristen seperti jafar, juga mengaku sebagai penjaga warnet bukan
pendeta / misionaris ?

Anda pun tidak pernah belajar sejarah ya.... Nama Yudas Iskariot itu adalah orang
yang diserupai oleh ALLAH mirip Nabi Isa AS. yaitu yesus yang disalib bukan
bunuh diri.....
Boleh donk nama Yudas Iskariot saya pakai untuk mengingatkan bahwa yesus
yang anda sangka itu sebenarnya si Yudas Iskariot........
Seorang Pendeta aja ada yang pakai nama-nama Islam seperti: Jafar, Zulkifli dll.

spongebob 06 Jan 2005 07:39:37

Kutipan:

Dikirim oleh Vina S
he..he..he...
ane nggak manyun lho :-)
oh, gitu toh mas, jadi Alquran nyontek dari injil 'thomas' yach? trus siapa yang
nyonteknya yach? mas tau siapa yang nyontek? eh mas, klo injil thomas itu siapa
sapa yang bikinnya sich? napa dibilang palsu? cerita dunk! khan biar ngerti. satu
lagi sekarang masih ada nggak? klo dulu disimpan dimana tuch injil bertahannya
lama buanget yach berapa taon tuch nyampe kelahiran islam?, huebuaaatttt.........
=D>

ya udah ... brarti manisnya masih nempel ... :)
bukan cuma dari 'injil' thomas aja mbak... masih banyak lagi .. apa perlu saya sebutkan
disini .... makanya mbak saya sudah bilang ... belajar sejarah.... karena kenyataannya
begitu ... tidak bisa memahami injil dengan benar tanpa tau sejarah. bener nih mbak
tertarik ...nanti tak kasih bahan2nya dari sumber yang terpercaya... tinggal klik kok... mau
tau apa ... injil ditulis oleh syapa ... injil itu apa .... barangnya gimana ... dll

Kutipan:

Dikirim oleh Vina S
iya ya, di Alquran disebutkan ttg bidadari syurga, tapi mas hm.... gundiknya
sulaeman ada berapa tuch? trus katanya Daud zinah ma anaknya sendiri yach?
(sorry.. nggak ditambahin 'nabi' soalnya nabi Allah tidak akan melakukan hal2
serendah itu).

he he he .... pahami dulu injil baru bisa artiin yang bener gimana ...

Kutipan:

Dikirim oleh Vina S
Rasulullah emang banyak sich istrinya, cman coba baca lagi sejarahnya, banyakan
istrinya itu khan emang orang2 yang harus ditolong, janda, dll cman satu aja yang
masih perawan. lagian Rasulullah khan MENGAWINI' para istrinya, nggak kumpul
kebo, RAsulullah bertanggung jawab terhadap istri2nya
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klo pastur/pendeta nggak boleh nikah ya mas? biar tetep suci, tapi koq
ane pernah denger dari temen, ada biarawati yang kebobolan (ceritanya beneran
lho, nggak bo'ong), trus pastor di Amerika yang didemo karena menyodomi
(naudzubillah) murid2 nya sendiri itu gimana kabarnya sekarang? wah, nggak
bertanggung jawab banget tuch!

menolong emang harus di kawinin ... hawa diciptakan satu mbak bukan 4. janda ...
perawan ... he he he... kasian perempuan2 itu....
tuh kan salah lagi ... pastur hidup selibat ... karena memang panggilan hidupnya begitu,
biar lebih bebas mencintai TUhan, ndak kawin biar ndak ngurusin keduniawian. pendeta
yang boleh kawin ... makanya semakin banyak jemaatnya dia semakin kaya .... ngerti?
kalo ada biarawati yang kebobolan, partor yang homo ... itu kan orangnya yang salah ...
bukan ajarannya... ndak usah jauh2 ke amerika, di surabaya kemaren ada pimpinan
pesantren yang menggauli santrinya di kandang sapi ... guru ngaji di jawa barat yang
ternyata pedophilia ... apa islamnya yang mengajarkan begitu ?? hayooo ....namanya juga
manusia ... murid Yesus aja ada yang berhianat .. ingat yudas iskariot...

Kutipan:

Dikirim oleh Vina S
wah, nggak ada maksud menghina, cman mempertanyakan saja, Tuhan itu khan
kuasa, koq ya musti direvisi segala.
eh, yang ngerevisi siapa sich? koq revisiannya suka bertentangan sich, sebelum
direvisi bilangnya babi haram, eh pas udah direvisi jadi babi hutan, jangan2 ntar
ditambahin jagi jadi babi mars, jadi babi yang dibumi halal semua :hugbig:
eh, aq nggak ngehina lho ya, cman pengen tau aja, khan klo nggak tau musti
nanya, ya nggak??? :-)

sudah saya bilang mbak ... belajar sejarah biar tau ... jangan cuman baca dari copy
paste .... ok... jangan baca koran kalo di otak masih baca komik.
GBU

spongebob 06 Jan 2005 07:41:42

Kutipan:

Dikirim oleh Vina S
he..he..he...
ane nggak manyun lho :-)
oh, gitu toh mas, jadi Alquran nyontek dari injil 'thomas' yach? trus siapa yang
nyonteknya yach? mas tau siapa yang nyontek? eh mas, klo injil thomas itu siapa
sapa yang bikinnya sich? napa dibilang palsu? cerita dunk! khan biar ngerti. satu
lagi sekarang masih ada nggak? klo dulu disimpan dimana tuch injil bertahannya
lama buanget yach berapa taon tuch nyampe kelahiran islam?, huebuaaatttt.........
=D>

ya udah ... brarti manisnya masih nempel ... :)
bukan cuma dari 'injil' thomas aja mbak... masih banyak lagi .. apa perlu saya sebutkan
disini .... makanya mbak saya sudah bilang ... belajar sejarah.... karena kenyataannya
begitu ... tidak bisa memahami injil dengan benar tanpa tau sejarah. bener nih mbak
tertarik ...nanti tak kasih bahan2nya dari sumber yang terpercaya... tinggal klik kok... mau
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tau apa ... injil ditulis oleh syapa ... injil itu apa .... barangnya gimana ... dll

Kutipan:

Dikirim oleh Vina S
iya ya, di Alquran disebutkan ttg bidadari syurga, tapi mas hm.... gundiknya
sulaeman ada berapa tuch? trus katanya Daud zinah ma anaknya sendiri yach?
(sorry.. nggak ditambahin 'nabi' soalnya nabi Allah tidak akan melakukan hal2
serendah itu).

he he he .... pahami dulu injil baru bisa artiin yang bener gimana ...

Kutipan:

Dikirim oleh Vina S
Rasulullah emang banyak sich istrinya, cman coba baca lagi sejarahnya, banyakan
istrinya itu khan emang orang2 yang harus ditolong, janda, dll cman satu aja yang
masih perawan. lagian Rasulullah khan MENGAWINI' para istrinya, nggak kumpul
kebo, RAsulullah bertanggung jawab terhadap istri2nya
klo pastur/pendeta nggak boleh nikah ya mas? biar tetep suci, tapi koq
ane pernah denger dari temen, ada biarawati yang kebobolan (ceritanya beneran
lho, nggak bo'ong), trus pastor di Amerika yang didemo karena menyodomi
(naudzubillah) murid2 nya sendiri itu gimana kabarnya sekarang? wah, nggak
bertanggung jawab banget tuch!

menolong emang harus di kawinin ... hawa diciptakan satu mbak bukan 4. janda ...
perawan ... he he he... kasian perempuan2 itu....
tuh kan salah lagi ... pastur hidup selibat ... karena memang panggilan hidupnya begitu,
biar lebih bebas mencintai TUhan, ndak kawin biar ndak ngurusin keduniawian. pendeta
yang boleh kawin ... makanya semakin banyak jemaatnya dia semakin kaya .... ngerti?
kalo ada biarawati yang kebobolan, partor yang homo ... itu kan orangnya yang salah ...
bukan ajarannya... ndak usah jauh2 ke amerika, di surabaya kemaren ada pimpinan
pesantren yang menggauli santrinya di kandang sapi ... guru ngaji di jawa barat yang
ternyata pedophilia ... apa islamnya yang mengajarkan begitu ?? hayooo ....namanya juga
manusia ... murid Yesus aja ada yang berhianat .. ingat yudas iskariot...

Kutipan:

Dikirim oleh Vina S
wah, nggak ada maksud menghina, cman mempertanyakan saja, Tuhan itu khan
kuasa, koq ya musti direvisi segala.
eh, yang ngerevisi siapa sich? koq revisiannya suka bertentangan sich, sebelum
direvisi bilangnya babi haram, eh pas udah direvisi jadi babi hutan, jangan2 ntar
ditambahin jagi jadi babi mars, jadi babi yang dibumi halal semua :hugbig:
eh, aq nggak ngehina lho ya, cman pengen tau aja, khan klo nggak tau musti
nanya, ya nggak??? :-)

sudah saya bilang mbak ... belajar sejarah biar tau ... jangan cuman baca dari copy
paste .... ok... jangan baca koran kalo di otak masih baca komik. yang jelas tidak ada
revisi, karena dijamin oleh Tuhan sendiri. alquran sendiri gimana.... yang saya sampaikan
kemarin aja ndak ada yang komentar ... pdl yg nulis org islam sendiri ... malah nyerang
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pribadinya ... duhhh
GBU

Muslim Sejati 06 Jan 2005 07:43:48

Kutipan:

Dikirim oleh spongebob
to muslim sejati :
kalo masalah luthfie ... sekali lagi saya cuman menyampaikan ... kalo mo protes
tulisannya dia... silahkan ke orangnya ok... (kok ujung2nya nyalahin misionaris ...
duh ... nasib ... nasib ...)

makanya jangan pake referensi JIL, oke?

- anda jadi kolektor injil yg mana nih?
- trus klo menurut anda injil anda yg benar, jadi kristen yg lain salah? trus apa yg
dijadikan patokan bahwa injil anda benar dari sekian byk versi?
- lantas, kenapa pula byk terdapat pertentangan?
- trus lagi, apa saja sih sebenarnya, jenis ibadah yg anda kerjakan? sebutkan dalil dalam
injil anda ttg hal tsb!

spongebob 06 Jan 2005 07:58:35

mas angween yang baik...
betul mas... menyusun itu bukan membikin. gimana tulisan ttg sejarah quran kemaren
salah semua ya?
dari mana mas tau saya belum membuka link tsb... saya justru sudah tau sebelum mas
kasih tau ttg link tsb....ttg isinya apa perlu saya bahas satu persatu disini mana yang otak
atik gathuk ??? mohon maaf kalo saya mencaci dan menghujat ... sungguh saya lemah
terhadap hal ini ... tapi harap dimengerti yang saya hujat itu ajarannya .. orangnya tetap
saya kasihi...

tentang membaca PB (perjanjian baru) anda mungkin membaca tapi ndak bisa memahami
dengan baik ... mengapa ... karena mindsetnya udah alquran ...yang gak bisa digunakan
untuk memahami injil... sudah hukum alam kok ... kalo mau membaca sesuatu sebaiknya
tau apa yang dibaca... ok

saya memang mencari kebenaran ... dan saya sudah menemukan. bukan kebenaran yang
diciptakan, tapi kebenaran yang ditemukan.

Kutipan:

Dikirim oleh angween
er, saya ingin anda tahu bahwa menyusun bukan berarti membikin atau dia yg
mengarangnya. Al-Quran bagi saya tetap merupakan asli kalimat dari Allah.

btw, anda belum mencoba link yg saya berikan dan terlihat sekali anda begitu
menutup pikiran anda akan hal-hal baru seakan-akan takut terhadapnya. saya
hanya bisa melihat ego anda yg berusaha mempertahankan pendirian. sehingga
saya rasa thread ini gak akan ada habisnya. dan lebih bisa lebih jelek karena
hanya berisi cacian dan hujatan.

untuk sekedar anda ketahui, saya sudah membaca-baca --walaupun tidak sampai
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semua isinya-- kitab Perjanjian Baru. setelah saya banding2kan dan coba dalami,
saya putuskan kitab itu lebih cocok berada di rak buku-buku sejarah di kamar
saya, dan sekarang saya hanya membukanya jika pingin baca cerita-cerita
kepahlawanan nabi (atau lebih tepatnya aib-aib para nabi? -masyaAllah-). tapi
tetap saya kagum akan kebudayaan kristen yang begitu tua dan sangat megah.
film-film action-fantasy, middle-age, medieval, dan sejenisnya menggambarkan
kristen dengan baik.. saya rasa memang cocok untuk menjadi bahan hiburan.

jika anda memang mencari kebenaran, buka pikiran dan hati walaupun pahit
kenyataan yg di tawarkan oleh kebenaran itu. tapi jika anda sudah merasa benar,
maka berpeganglah padanya. umat muslim disini gak akan maksa anda untuk
percaya, masih banyak yg kami pikirkan untuk amalan kami. tapi kami doa-kan
kebahagian anda dan kaum-kaum anda.

wassalam.

spongebob 06 Jan 2005 08:11:26

ha ha ha .... :ktawa: tulisan orang yang ndak tau sejarah ....
yang ente tulis ini bukan sejarah, bukan ajaran kristen mas .... ha ha ha :ktawa: tapi
tulisan provokator islam anti kristus .... tobaaat .... tobaaat ... sudah saya bilang .... kalo
mau beli tape sony ... tanya ke tokonya jangan ke toko aiwa .. akibatnya begini nih ....
ha ha ha .... perut saya sakit ... ha ha ha ...

tapi coba deh mungkin link ini bisa membantu ...

http://www.pondokrenungan.com/board/viewtopic.php?t=494

Kutipan:

Dikirim oleh irvan
Ajaran yang dibawa Nabi Isa atau umat anda sebut “Yesus” bernama agama
nasrani. Nasrani dari kata nasaret, yaitu nama sebuah desa tempat kelahiran
Yesus.
Ajaran agama nasrani antara lain:
a. Yesus dikhitan pada umur 8 hari
b. Yesus meninggal dunia diberi kain kafan
c. Yesus tidak minum khamar (minuman bebas)
d. Yesus tidak memakan babi
e. Yesus tidak makan darah
f. Yesus adalah utusan Allah
Pengikut Yesus disebut kaum khawariyun yaitu kemudian disebut kaum Nazaran
(Nasrani) kemudian Uniotarian dan habis dibantai oleh pada pengikut Paulus
dengan penjagalan yang disebut “lembaga Inkuisisi”

** Agama yang dikembangkan oleh paulus disebut agama kristen, dilahirkan pada
tahun 40 masehi di kota Antiokhia
Ajaran agamanya adalah:
a. Khitan tidak perlu
b. meninggal dunia berpakaian pengantin
c. Khamar (minuman keras) halal
d. Babi halal
e. Darah halal
f. Yesus adalah tuhan (oknum ke 2 dalam doktrin trinitas)

“itulah ciri-ciri dunia yang kehilangan tolak hakiki: alsan aktial dan nurani
kejujuran. Uyang ramai adalah kesemuan yang membonceng kesejatian. Kembali
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ini diperingatkan oleh yesus bahwa si jahat selalu menaburkan benih lalang
ditengah-tengah benih gandum. Keduanya lalu tumbuh bersama, sulit dibedakan.
Sulit dicabut satu terhadap yang lainnya” [matius 13:24-30]

Siapakah penabur benih lalang dalam ayat matius 13:24-27? Tidak lain dia adalah
PAULUS, seorang penghianat yang seolah-olah menjadi murid yesus. Kemudian
mengadakan kudeta terhadap ajaran yesus dan mendirikan agama yang dia diberi
nama kristen pada tahun 40 masehi di kota Antiokhia.

Baca bibel dibawah ini:
“Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat litu satu tahun lamanya, sambil
mengajar banyak orang. Di Antiokia-lah murid-murid itu pertama kalinya disebut
kristen” [Kisah para rasul:11-26]

Agama nasrani yang dibawa Yesus (nabi isa) disebut agama samawi atau agama
langit, namun agama kristen yang dibawa Paulus, tidak bisa disebut sebagai
agama samawi atau agama langit. Kristen adalah agama bumi karena hasil olahan
Paulus yang ayahnya orang romawi dan ibunya orang yahudi.

Tambahan:
Yesus mengalami pengangkatan menjadi tuhan pada tahun 352 Masehi, yang
menobatkan Yesus sebagai tuhan adalah kaisar Romawi yang bernama Constantin,
dialkukan dalam rangka konsili di kota Nicea..

aneh... kok kaisar bisa mengangkat yesus sebagai tuhan.. ck.. ck...
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