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Semua rujukan dari Qur’an diambil dari The Koran, 

diterjemahkan oleh N J Dawood
1
, Penguin classics, 

2004. 

                                                 
1 Nessim Joseph Dawood dilahirkan di Bagdad, Irak dan 

pindah ke Inggris pada tahun 1945 sebagai seorang Ilmuwan 

Negara Irak. Ia menetap di sana dan menamatkan studinya 

di Universitas London. Terjemahan Al Quran oleh Dawood, 

berjudul “The Koran”, pada satu waktu merupakan versi 

bahasa Inggris yang paling laku di dunia.2 Yeremia 1:9; 2 

Timotius 3:16. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Baghdad
http://en.wikipedia.org/wiki/Iraq
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Alkitab atau Al Qur’an; Hanya Bisa 

Satu yang Benar 

Orang Kristen percaya bahwa Alkitab adalah sabda 

Tuhan yang sebenar-benarnya yang disampaikan 

kepada penulis-penulisnya melalui inspirasi (yang 

dihembuskan oleh Tuhan) dari Roh Kudus 

sebagaimana yang dikatakan sendiri dalam Alkitab.
2
  

Orang Muslim percaya bahwa Qur’an (bahasa Arab, 

yang berarti membaca atau membawakan) adalah 

tanpa kesalahan dan diberikan kepada Nabi 

Muhammad oleh malaikat Jibril dan adalah sabda 

yang sebenar-benarnya dari Allah (kata Allah adalah 

Bahasa Arab yang berarti Tuhan). Ini diberikan untuk 

memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada dalam 

kitab-kitab agama Yahudi dan Kristen yang 

mendahuluinya berabad-abad sebelumnya. 

Tuhan dalam Alkitab bukanlah Mahluk Gaib yang 

sama seperti Tuhan dalam Qur’an. Tuhan dalam 

Alkitab adalah Tuhan tritunggal (tiga dalam satu); 

                                                 
2 Yeremia 1:9; 2 Timotius 3:16. 
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Bapa, Anak dan Roh Kudus,
3
 sedangkan Allah adalah 

satu kesatuan. 

Alkitab 

Asal mula 

Nabi Musa, yang menurut Alkitab, menulis lima buku 

yang pertama dari Alkitab, berkali-kali diperintahkan 

oleh Tuhan untuk menulis apa yang dikatakan Tuhan 

kepadanya.
4
 Pada bagian permulaan sekali dari 

Kejadian ada dikatakan mengenai penulisan itu.
5
 

Disebut berkali-kali di sepanjang Alkitab mengenai 

fakta bahwa itu adalah catatan yang tertulis.
6
  

                                                 
3 Suatu contoh yang sederhana mengenai Tritunggal dapat 

ditunjukkan oleh air. Air adalah suatu zat (molekul, H2O) 

tetapi mempunyai tiga bentuk yang saling bertukar: es, 

cairan dan uap. 
4 Keluaran 17:14, 24:4, 34:27; Imamat 1:1, 6:8. 
5 Kejadian 5:1. 
6 Ulangan 31:9, 31:24-26; Yosua 1:7-8, 8:31-34, 22:5; 2 

Tawarikh 34:14,  Markus 7:10, 12:24; Lukas 24:44; 

Yohanes 1:17, 5:46, 7:23; Roma 10:5. 
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Penting bagi orang Yahudi untuk menulis sejarah 

mereka secara saksama dan akurat karena beberapa 

alasan: 

 Tuhan telah berjanji untuk mengirim seorang 

Juru Selamat
7
 untuk membalikkan keputusan 

yang dijatuhkannya atas umat manusia dan 

mereka ingin menelusuri dari mana orang ini 

akan datang. 

 Bani Israel adalah keturunan anak-anak 

Yakub (Tuhan telah mengubah namanya 

menjadi Israel); suku mana yang merupakan 

sukunya adalah penting bagi mereka. 

 Tuhan memberi Musa petunjuk mengenai 

bagaimana mereka harus hidup: Sepuluh 

Perintah Tuhan, Hukum Sipil dan hukum-

hukum Upacara. Ini perlu dicatat untuk 

kepentingan generasi-generasi di masa depan. 

Musa menerima ilham langsung dari Tuhan mengenai 

peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum masa 

hidupnya dan/atau informasi ini pasti diturunkan oleh 

nenek-moyangnya, misalnya Adam masih hidup 

semasa hidupnya Lamech, ayah Nuh. 

                                                 
7
 Kejadian 3:15. 
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Karena Musa dibesarkan di 

rumah tangga Fir’aun dan 

dididik dalam semua kearifan 

orang Mesir,
8
 ia tentunya 

menuliskan perintah-perintah ini 

dan mungkin sekali di atas 

lempengan-lempengan tanah liat 

yang biasa digunakan pada 

waktu itu. Di masa kemudian, 

ini dan tulisan-

tulisan sesudah itu 

ditulis pada 

gulungan-gulungan perkamen dan disimpan di dalam 

Kuil.
9
 Yang sangat penting, perintah-perintah itu 

tertulis.  

Selama abad keenam SM, negeri Yahudi terpecah-

pecah dan bagian terbesar penduduknya 

mengasingkan diri di Babilonia, sebagian tetap tinggal 

di Yudea dan lainnya lagi pergi ke Mesir. Sebagai 

akibatnya, sampai sebanyak lima kelompok teks mulai 

berkembang dan menjadi berbeda sedikit satu sama 

lain. Perbedaan-perbedaannya bertambah banyak 

                                                 
8 Kisah Para Rasul 7:22. 
9 2 Tawarikh 34:14. 

Lempengan kuno dari tanah liat 
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setelah berabad-abad seiring dengan perubahan bahasa 

Ibrani dalam hal ejaan, tata bahasa dan bentuk 

kalimat, walau pun tidak ada perbedaan dalam hal isi 

atau doktrin. Pada abad pertama Masehi, para ahli-ahli 

Ibrani merasa prihatin atas keadaan kitab sucinya 

dengan berbagai jenis teks yang beredar, sehingga 

mereka memutuskan untuk menggunakan teks-teks ini 

untuk membuat satu teks dasar yang baku. Para ahli 

dan teks mereka adalah pendahulu dari teks Masoret 

dari tahun 500-1440 M.  

 

Tema  

Alkitab dibagi ke dalam dua bagian; ‘Perjanjian 

Lama’ (PL, bah. Inggris ‘Old Testament’) dan 

‘Perjanjian Baru’ (PB, bah. Inggris ‘New Testament’). 

Kata ‘testament’ berarti “perjanjian.” PL adalah 

perjanjian lama antara Tuhan dan umatnya, yaitu; jika 

engkau menyembah hanya aku dan menaati hukum-

hukumku, aku akan memberkatimu.
10

 Tetapi manusia 

tidak melakukan ini dan selain itu menyembah 

berbagai berhala. Jadi Tuhan dengan tindakan welas 

asih memperkenalkan suatu perjanjian baru, yaitu 

Perjanjian Baru. Karena dosa manusia menciptakan 

                                                 
10 Ulangan pasal 28. 
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jurang antara Tuhan dan umat manusia yang tidak 

dapat diseberangi, Tuhan mengirim AnakNya, Pribadi 

Kedua di dalam tritunggal, Tuhan Yesus Kristus, 

untuk membayar dosa manusia dengan cara mati 

menggantikan tempat mereka
11

. Jadi dalam perjanjian 

baru itu manusia yang berdosa dapat dipertemukan 

lagi dengan Tuhan dengan cara mengaku dosa dan 

memberikan hidup mereka bagi Yesus. 

Kedua bagian dari Alkitab itu tidak dapat dipisahkan; 

PL menunjuk kepada Juru Selamat yang akan datang 

untuk memulihkan hubungan erat manusia dengan 

Tuhan yang telah dirusak oleh dosa asal Adam dan 

Hawa. Sedangkan PB adalah mengenai Juru Selamat 

yang telah diungkapkan sebagai Yesus dari Nazaret; 

lebih dari 60 ramalan dalam PL telah terpenuhi 

olehnya. Selain itu, kedua Perjanjian itu dihubungkan 

dengan 268 rujukan di PL ke PB. 

Bukti dari Kehandalan 

Sejak lama, teks yang tertua dari Perjanjian Lama 

Ibrani yang lengkap adalah teks Masoret, seperti yang 

                                                 
11 Yohanes 3:16; Roma 5:8; 8:32; Efesus 2:4; 1 Yohanes 

4:9-10; 1 Petrus 3:18. 
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di sebut di atas, dari tahun 1000 M. Tetapi, hal ini 

berubah sama sekali dengan ditemukannya Gulungan 

Laut Mati (Dead Sea Scrolls) pada tahun 1947. 

Gulungan-gulungan ini merupakan bagian dari 

pustaka suatu sekte Yahudi yang diam di tepi Laut 

Mati dan naskah-naskah ini lengkap mengandung 

semua, atau bagian-bagiannya, dari kitab-kitab dalam 

Perjanjian Lama, kecuali kitab Ester. Naskah-naskah 

ini berasal dari 200 SM sampai permulaan abad 

pertama. Yang mengherankan, ketika dibandingkan 

denan teks Masoret, kesesuaiannya sangat baik dan 

menunjukkan bahwa para penyalin teks itu sangat 

saksama dalam pekerjaan mereka. Perjanjian Baru dari 

Alkitab Kristen didasarkan pada teks Masoret Yahudi 

itu. 

Kedua Perjanjian itu mendokumentasikan sejarah 

yang benar-benar terjadi dan dicatat dalam urutan 

terjadinya peristiwa-peristiwa itu. Banyak dari orang-

orang, tempat dan peristiwa-peristiwanya telah 

dibenarkan keberadaannya oleh ilmu purbakala. 

Misalnya, kota Ur dari mana Tuhan memanggil 

Abraham
12

 dan kota-kota besar Nineveh
13

 dan 

Babilon,
14

 yang tidak dicatat dalam dokumen-

                                                 
12 Kejadian 11:31. 
13 Kitab Yunus. 
14 Yeremia 51:37 dan banyak lainnya. 
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dokumen lain mana pun, telah ditemukan setelah 

penggalian pada abad kesembilan belas. Baik saluran 

air yang digunakan oleh orang-orang Raja Daud untuk 

memasuki kota Yerusalem dan menaklukkannya
15

 dan 

terowongan sepanjang 533 meter yang dibuat oleh 

Raja Hezekiah
16

 untuk membawa air ke Yerusalem 

jika kota ini dikepung, dapat dilihat sekarang ini. 

Suatu ostracon (tembikar) yang ditemukan dari 

penggalian oleh G J Reisner pada tahun 1910 berisi 

suatu inskripsi yang ditulis dalam bahasa Ibrani kuno 

yang menyebutkan nama suku dan distrik dari tujuh 

keturunan anak Yusuf, Manasseh (cucu Yakub). Tugu 

Merneptah, Prisma Taylor, Sejarah Nabonidus, suatu 

penulisan sejarah Babilonia, Silinder Cyrus, Inskripsi 

Cyrus, Inskripsi Pilatus dan tempat penyimpanan 

tulang-tulang Pendeta Agung Caiaphas, semuanya 

membenarkan Alkitab sebagai suatu catatan sejarah. 

Kebangkitan tubuh Kristus adalah bukti tambahan, 

mudah sekali bagi orang Yahudi untuk menunjukkan 

mayatnya dalam minggu-minggu dan bulan-bulan 

pertama setelah penyalibannya jika Ia tidak bangkit. 

                                                 
15 2 Samuel 5:6-9, 1 Tawarikh 11:6 (pada tahun 1010 SM). 
16 2 Raja-Raja 20:20, 2 Tawarikh 32:3-4 (pada kira-kira 700 

SM). 
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Pernyataan-pernyataan dalam Alkitab konsisten 

dengan ilmu pengetahuan modern. Misalnya, 

dinyatakan di situ bahwa bumi itu bulat
17

 dan tidak 

tergantung di mana-mana
18

 dan Alkitab menyiratkan 

bahwa bumi berputar.
19

 Bayi dapat menderita 

perdarahan dalam tujuh hari pertama setelah 

kelahirannya, Tuhan memerintahkan Abraham untuk 

menyunat bayi pada hari yang kedelapan.
 20

 Arus laut 

ditemukan oleh Mathew Maury setelah ia membaca 

Mazmur 8:8 dan siklus hidrologi
21

 dilukiskan dalam 

lima kitab.
22

 Tuhan membentuk Hawa dari salah satu 

tulang rusuk Adam setelah membuat ia tertidur 

nyenyak.
23

 Tulang rusuk adalah satu-satunya tulang 

dalam tubuh yang dapat tumbuh kembali asal saja 

                                                 
17 Yesaya 40:22. 
18 Ayub 26:7. 
19 Lukas 17:34-36 (Baik siang mau pun malam). 
20 Kejadian 17:12; Merck Manual of Diagnosis and 

Therapy, Merck Research Laboratories, Edisi 18, 2006, 

halaman 46. 
21

 Air dari lautan menguap dan jatuh sebagai hujan. 
22

 Amos 9:6, Yesaya 55:10, Mazmur 135:7, Ayub 36:27-28 

dan Pengkhotbah 1:7. 
23 Kejadian 2:21-22. 
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selaputnya tetap utuh.
24

 

 

Al Qur’an 

 
Umat Islam percaya bahwa Qur’an adalah buku 

bimbingan ilahi yang diturunkan oleh Allah kepada 

Muhammad melalui malaikat Jibril selama periode 22 

tahun dan memandang Qur’an sebagai wahyu Tuhan 

yang terakhir bagi umat manusia. Mereka juga 

percaya bahwa Qur’an memiliki solusi bagi semua 

masalah hidup betapa pun rumitnya dan dalam zaman 

apa pun terjadinya.  

Sebagian besar Qur’an ditulis dalam bentuk orang 

pertama jamak, dengan Tuhan sebagai penutur. Ketika 

Muhammad sendiri yang berbicara, kata-katanya 

didahului oleh "Katakan," untuk menjelaskan bahwa 

ia sedang diperintah oleh Allah untuk berbicara.  

Kosa kata Qur’an hampir seluruhnya dalam bahasa 

Arab, tetapi beberapa istilah diambil dari kebudayaan 

                                                 
24 Munro IR, Guyuron B (November 1981). “Split-Rib 

Cranioplasty”. Annals of Plastic Surgery 7 (5): 341–346 

(ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7332200). 
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Ibrani dan Syria, budaya yang dikenal oleh 

Muhammad. Istilah-istilah tersebut termasuk kata injil 

(ajaran), taurat (hukum), Iblis (Setan), dan salat 

(sembahyang).  

Asal mula 

Muhammad dilahirkan di Mekkah pada sekitar tahun 

570 M. Pada masa mudanya ia mendapat pengaruh 

ajaran agama Yahudi dan Kristen.
25

 Menurut tradisi 

Islam, ketika ia sedang berada di sebuah gua, 

Muhammad yang waktu itu berusia 40 tahun 

mendengar suara malaikat Jibril yang memberi tahu 

dia bahwa ia telah dipilih sebagai utusan Tuhan untuk 

memulihkan dunia kepada kebenaran karena orang 

Yahudi telah merusak kitab suci mereka dan orang 

Kristen telah menyembah Yesus sebagai Anak Allah.  

Selama 22 tahun setelah itu sampai wafatnya pada 

tahun 632 M, dikatakan bahwa ia sering menerima 

wahyu sejenis itu. Setelah setiap kejadian itu ia 

menghafalkan pesan itu di luar kepala, karena ia 

diperkirakan buta huruf.
26

 Pengikut-pengikutnya 

menghafalkan apa yang diterimanya, selain itu ada 

                                                 
25

 http://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad's_views_on_Christians 
26 http://en.wikipedia.org/wiki/History-of-the-Quran. 
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bagian-bagian yang ditulis di batu, 

kulit, daun palem dan lembaran-

lembaran kertas.
27

  

Beberapa tahun setelah Muhammad 

meninggal, khalifah
28

 yang pertama, 

Abu Bakar, memutuskan untuk 

menggabungkan fragmen-fragmen 

itu ke dalam satu buku supaya 

semuaya dapat diabadikan. Zayd ibn 

Thabit adalah salah satu 

penulis Muhammad 

yang menulis sebagian 

dari apa yang diterima Muhammad dari Jibril dan ia 

bekerja untuk keperluan ini. Manuskrip yang 

dihasilkan Zayd, tetap dipegang Abu Bakar sampai ia 

meninggal dan kemudian dipegang oleh Hafsa binti 

Umar, salah seorang janda Muhammad.  

Pada sekitar tahun 650, ketika agama Islam meluas ke 

luar dari Jazirah Arab sampai ke Persia, Levant 

(Syam) dan Afrika Utara, khalifah yang ketiga, 

                                                 
27 The Koran, diterjemahkan oleh N. J. Dawood, Penguin 

Classics, 2004, Introduction (Pengantar), halaman 1-4. 
28

 Seorang pemimpin negara Islam. 

Sebagian dari Qur’an yang 

ditulis pada tulang bahu unta 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Abu_Bakr
http://en.wikipedia.org/wiki/Zayd_ibn_Thabit
http://en.wikipedia.org/wiki/Zayd_ibn_Thabit
http://en.wikipedia.org/wiki/Hafsa_bint_Umar
http://en.wikipedia.org/wiki/Hafsa_bint_Umar
http://en.wikipedia.org/wiki/Persia
http://en.wikipedia.org/wiki/Levant
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Uthman bin Affan melihat ada perbedaan-perbedaan 

kecil antara berbagai salinan Al Quran. Untuk 

mempertahankan kesucian teks, ia memerintahkan 

sebuah kelompok yang dikepalai Zayd untuk memakai 

salinan yang dipegang Abu Bakar dan mempersiapkan 

suatu salinan yang menjadi Al Qur’an yang baku. 

Teks itu menjadi standar dari mana salinan-salinan 

lain dibuat dan disebarkan di seluruh dunia Islam. 

Versi-versi lain diperkirakan telah dimusnahkan. 

Bentuk Qur’an yang sekarang diterima oleh ahli-ahli 

Islam sebagai versi asli yang dikumpulkan oleh Abu 

Bakar.
29

  

Isi 

Sebagai akibat asalnya Qur’an sebagai suatu 

kumpulan, Qur’an bukanlah sebuah buku sejarah, 

doktrin atau nasihat yang sistematis, melainkan sebuah 

kumpulan dari kata-kata, pidato dan hukum. Ini tidak 

dalam urutan kronologis dan tidak mempunyai 

permulaan, pertengahan atau akhir. 

Qur’an terdiri dari 114 surah, yang dapat 

dibandingkan dengan bab, masing-masing dibagi ke 

                                                 
29 http://en.wikipedia.org/wiki/Quran 

http://en.wikipedia.org/wiki/Uthman_ibn_Affan
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dalam ayat-ayat (tanda) yang serupa dengan ayat-ayat 

di dalam Alkitab. Surah-surah itu berbeda-beda 

jumlah ayatnya; dari 3 atau 4 sampai Surah 2 yang 

terpanjang, yang memiliki 286 ayat. 

Setiap surah mempunyai judul, yang biasanya 

mengandung unsur-unsur sebagai berikut:  

1. Judul (misalnya "Lebah," "Sapi Betina") yang 

diambil dari kata yang menonjol dalam surah itu.  

2. Basmalah, suatu doa yang tertentu, misalnya 

"Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha 

Penyayang."  

3. Beberapa Qur’an memberi indikasi apakah 

asalnya dari Mekah atau Medinah dan jumlah 

ayat dalam surah itu. 

Duapuluh sembilan surah dimulai dengan huruf dalam 

abjad yang disebut fawatih, atau "huruf-hurif yang 

terpisah." Apa artinya tidak jelas.  

Surah-surah itu, kecuali surah pembukaan, pada 

umumnya disusun mulai dari yang terpanjang sampai 
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yang terpendek Ayat-ayat juga berbeda-beda 

panjangnya, yang terpendek biasanya didapati pada 

surah-surah yang diturunkan pada waktu permulaan. 

Pada ayat-ayat ini, bentuknya sangat menyerupai 

prosa berirama dari para ahli ramal (kahin) pada 

zaman Muhammad. Ayat-ayat yang kemudian lebih 

terperinci dan tidak begitu puitis.  

Tema 

Jihad atau perjuangan untuk keagungan Allah adalah 

salah satu tema utama dari Qur'an; ini terdapat dalam 

164 ayat.
30

 Tetapi, Qur’an agaknya berisi bagian-

bagian yang saling bertentangan mengenai bagaimana 

para pengikut harus memperlakukan mereka yang 

tidak percaya kepada Allah. Misalnya, Surah 2: 256 

menyatakan: Tidak ada paksaan dalam beragama dan 

Surah 109: 1, 2, 6 menyatakan: Katakanlah: ‘Wahai 

orang yang tidak percaya, aku tidak akan menyembah 

apa yang engkau sembah, dan kamu bukan 

penyembah apa yang aku sembah. ‘Aku tidak pernah 

menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan 

                                                 
30 answering-islam.org/Quran/Themes/jihad_passages.html. 
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kamu tidak pernah menjadi penyembah apa yang aku 

sembah. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku.’ 

Ini tampaknya bertentangan dengan Surah 9: 5: 

Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka 

perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu 

temui, tangkaplah dan kepunglah mereka, dan 

awasilah di tempat pengintaian. Dan Surah 9: 29: 

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada 

Allah dan Hari Kiamat. 

Pembatalan 

Kunci untuk memecahkan pertentangan ini adalah 

memahami bagaimana Quran terjadi dan untuk ini 

perlulah mempelajari sejarah hidup Muhammad dan 

doktrin pembatalan
31

 (naskh, penghapusan, Surah 

2:106 dan 13:39) yang artinya yang baru 

menggantikan yang lama. Wahyu-wahyu dan visi 

yang diterima Nabi yang kemudian menjadi Qur’an, 

dimulai ketika ia tinggal di Mekkah (610-622) dan 90 

dari 114 surah berasal dari periode ini. Selama masa 

ini pengikutnya hanya sekelompok kecil dan ia tidak 

dapat meyakinkan orang-orang Mekah mengenai 

                                                 
31 wikipedia.org/wiki/Naskh_(tafsir). 
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agamanya yang baru itu, sehingga karena permusuhan 

yang semakin meningkat ia menyingkir ke Medinah 

bersama sebagian pengikutnya; di sana selama 

sepuluh tahun sampai ia meninggal hidupnya ia 

banyak mendapat kemenangan di medan perang. 

Surah-surah masa permulaan dari Mekah berbicara 

mengenai perdamaian. Tetapi doktrin pembatalan itu 

berarti bahwa surah-surah yang kemudian, yang 

berasal dari Medinah, membatalkan (menggantikan, 

mencabut) surah-surah yang lebih dulu. Jadi surah-

surah yang kemudian yang memerintahkan 

menjatuhkan secara kekerasan orang-orang yang tidak 

percaya (orang-orang bukan Muslim) menggantikan 

surah-surah yang lebih damai dan toleran yang berasal 

dari periode Mekah. Seluruhnya ada 100 petikan yang 

menganjurkan penggunaan senjata (petikan-petikan 

dari Medinah) dibandingkan dengan sekitar 120 

petikan yang bersifat damai (dari Mekah). 

Richard P Bailey
32

 telah menyusun surah-surah dalam 

Quran secara kronologis dan mengemukakan 

perjalanan pemikiran berkenaan dengan Jihad. Ia 

                                                 
32 Answering-islam.org/Bailey/jihad.html. 
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melihat ada 4 periode seperti ditunjukkan di bawah 

ini: 

1. Jangan melakukan pembalasan (di Mekah)—20 

surah. 

2. Berperang untuk membela diri diperbolehkan (di 

Medinah)—2 surah 

3. Berperang untuk membela diri diperintahkan (di 

Medinah)—30 surah 

4. Perintah untuk membunuh penyembah berhala dan 

mengalahkan orang-orang Kristen dan Yahudi (di 

Medinah)—15 surah. 

Qur’an dan Kitab Perjanjian Lama 

Qur’an sering menyebut orang-orang, tempat dan 

persitiwa-peristiwa yang dilukiskan dalam Kitab 

Perjanjian Lama, tetapi jarang, kalau pun ada, hal-hal 

itu dikemukakan tanpa perubahan yang 

kebanyakannya tambahan, kadang-kadang sampai 

cerita aslinya hampir tidak dikenali. Misalnya, 

Kejadian 12 melukiskan bagaimana Tuhan menyuruh 

Ibrahim untuk meninggalkan rumahnya dan pergi ke 

negeri lain; tidak disebut pemujaan berhala oleh 
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kaumnya. Tetapimenceritakan mengenai Ibrahim 

menghancurkan patung-patung berhala ayahnya dan 

menantang kawan-kawan sekaumnya yang 

menyembah berhala untuk berbicara dengan patung-

patung mereka. Oang-orang itu menjawab dengan 

mencoba membakar Ibrahim, tetapi Allah 

menggagalkan rencana mereka dengan membuat api 

itu menjadi pelindung untuknya. Peristiwa-peristiwa 

ini tidak disebut di dalam Kejadian. Surah 12 bermula 

dengan menceritakan riwayat Yusuf di Mesir sesuai 

dengan versi Kejadian, tetapi kemudian menyimpang 

cukup banyak. Ketika isteri Potifar menuduh dia 

berusaha mengganggunya, Yusuf dibenarkan oleh 

seorang pembantu dan ia memilih untuk masuk 

penjara daripada berada di bawah kendali perempuan 

itu. Penyimpangan-penyimpangan serupa terdapat 

pada laporan pemegang mangkuk mengenai 

kemampuan Yusuf mengartikan mimpi Fir’aun. 

Satu perbedaan utama yang sangat mempengaruhi 

kedua agama secara mendalam adalah siapa yang 

diperintahkan Tuhan kepada Ibrahim untuk dijadikan 

kurban; Ismail atau Ishak? Kitab Injil membuat sangat 

jelas bahwa Tuhan menyuruh Ibrahim mengurbankan 
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Ishak
33

 dan ini mendasar bagi agama Kristen karena 

dari garis keturunan Ishaklah datang Raja Daud dan 

melalui dialah datang Mesias;
34

 Yesus. Qur’an tidak 

menyebut Ismail sebagai yang dikurbankan; tetapi 

sarjana-sarjana Muslim menganggap yang dimaksud 

dalam Qur’an adalah Ismail.
35

  

Sebenarnya ada ratusan perbedaan antara kedua Kitab 

itu.  

Qur’an dan Kitab Perjanjian Baru 

Perbedaan-perbedaan itu akan dibicarakan berkenaan 

dengan tiga tokoh utama dalam kitab-kitab suci itu. 

Yohanes Pembaptis. Alkitab menyatakan bahwa 

malaikat Jibril memberitakan akan lahirnya Yohanes 

kepada ayahnya, Zakaria, yang tidak percaya dan 

karenanya menjadi bisu sebagai hukumannya.
36

 

Tetapi, dalam Surah 19, Zakaria meminta tanda untuk 

membuktikan benarnya ramalan mengenai isterinya 

yang sudah tua akan melahirkan anak; tanda itu adalah 

bahwa ia tidak dapat berbicara selama tiga hari dan 

                                                 
33 Kejadian 22:2. 
34

 Yohanes 7:42. 
35 Surah 37:100-107. 
36 Lukas 1:11-20. 
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tiga malam, sedangkan dalam Alkitab dinyatakan 

bahwa ia bisu selama isterinya mengandung. Tidak 

disebutkan mengenai ia tidak percaya. Ketika Yohanes 

lahir, Qur’an menyatakan bahwa ia dikaruniai 

kebijaksanaan dan bahwa ia saleh dan patuh kepada 

orang tuanya. Tidak disebut mengenai tugas sucinya 

sebagai orang yang mengumumkan akan datangnya 

Kristus. 

Maryam. Surah 19 berisi ceritera tentang Maryam 

melahirkan Yesus. Tetapi, tidak ada Yusuf disebut 

atau perjalanan mereka ke Betlehem. Ada tambahan 

pada deskripsi dalam Injil bahwa Maryam melahirkan 

anak ketika ia berbaring di bawah sebuah pohon 

kurma dan di dekat kakinya mengalir sebuah anak 

sungai, yang memberinya makanan dan minuman. 

Juga, Qur’an menambahkan cacian orang-orang 

terhadap dia setelah Yesus lahir dan bahwa Yesus si 

anak kecil membela dia dengan jawaban yang sangat 

lancar terhadap mereka yang menuduh Maryam 

sebagai pezina. Ide bahwa Yesus yang masih kecil itu 

dapat berkelakuan sangat tidak seperti kanak-kanak 

adalah sama seperti tulisan-tulisan Gnostisisme
37

 yang 

                                                 
37 Tulisan-tulisan Gnostik berasal dari abad ke-2 sampai ke-

4 dan ditolak oleh orang-orang Kristen; 

wikipedia.org/wiki/Gnostic_Gospels. 
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terdapat dalam Injil Barnabas, dan Injil Masa Kanak-

Kanak Tomas.
38

 

 

Yesus.  Qur’an menyatakan bahwa Allah menciptakan 

Yesus dari debu seperti yang dilakukannya dengan 

Adam
39

 dan di situ tidak ada cerita tentang hidup 

Yesus yang sebanding dengan apa yang terdapat di 

Alkitab; secara khusus Qur’an menyangkal 

ketuhanannya
40

. Tetapi di situ ada cerita tentang ia 

membuat burung-burung dari tanah liat yang 

kemudian terbang dan ini sekali lagi, sesuai dengan 

tulisan-tulisan Gnostisisme dalam Injil Masa Kanak-

Kanak Tomas. Tritunggal diperlakukan seperti 

politeisme dan sebagai penyangkalan akan 

monoteisme
41

. Selain itu, Qur’an mengajarkan, 

bertentangan dengan apa yang terdapat dalam Injil, 

bahwa Yesus tidak mati di atas salib, yang merupakan 

pokok agama Kristen, tetapi seseorang yang rupanya 

sama dengan dialah yang disalib
42

. 

Perbedaan-perbedaan yang berkenaan 

dengan petunjuk mengenai hidup 

                                                 
38 billmuehlenberg.com/2008/11/21/jesus-muhammad-and-

violence/. 
39 Surah 3:58-59. 
40 Surah 5:116. 
41 Surah 4:171; 5:72-73. 
42 Surah 4:157-158. 

http://sendy.billmuehlenberg.com/l/tj7wtYp4892xf0yE64Jv0ymQ/zNobydMlbvLDci5rOqic892w/94jwFirKwR82oTeSGnJcAw
http://sendy.billmuehlenberg.com/l/tj7wtYp4892xf0yE64Jv0ymQ/zNobydMlbvLDci5rOqic892w/94jwFirKwR82oTeSGnJcAw
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Perkawinan 

Alkitab.  Sebab itu seorang laki-laki akan 

meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu 

dengan isterinya, sehingga keduanya menjadi satu 

daging. Kejadian 2:24. 

Al Qur’an. Jika kamu khawatir tidak akan mampu 

berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, 

maka nikahilah perempuan-perempuan lain yang 

tampaknya baik bagimu: dua, tiga, atau empat. Tetapi 

jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, 

maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya 

yang kamu miliki. Surah 4:3. 

Alkitab. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-

masing berlaku: kasihilah isterimu seperti dirimu 

sendiri, dan isteri hendaklah menghormati suaminya. 

Efesus 5:33. 

Qur’an. Perempuan-perempuan yang kamu 

khawatirkan akan meninggalkan kewajibannya selaku 

isteri, berilah nasihat kepada mereka, tinggalkanlah 

mereka di tempat tidur, dan pukullah mereka. 

Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah 

kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. 

Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar. Surah 4:34. 
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Musuh 

Alkitab. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi 

mereka yang menganiaya kamu, berbuatlah kebaikan 

bagi mereka yang membencimu, dan berdoalah bagi 

mereka yang dengan dengki mempergunakan kamu 

dan menganiaya kamu. Matius 5:44. 

Qur’an. ... perangilah orang-orang musyrik di mana 

saja kamu temui. Tangkaplah mereka, kepunglah 

mereka, dan awasilah mereka di tempat pengintaian 

di mana saja… Surah 9:5. 

Qur’an. Orang-orang yang beriman, perangilah 

orang-orang kafir yang di sekitar kamu. Bersikaplah 

tegas terhadap mereka. Ketahuilah bahwa Allah 

bersama orang yang bertakwa. Surah 9:123. 

Keselamatan 

Alkitab. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia 

ini, sehingga Ia telah mengaruniakan AnakNya yang 

tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadaNya 

tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 

Yohanes 3:16. 

Muhammad tidak pasti mengenai keselamatannya 

sendiri: Qur’an. Katakanlah: ‘Aku bukanlah Rasul 

yang pertama di antara rasul-rasul; dan aku tidak 
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tahu apa yang akan diperbuat terhadapku atau 

terhadapmu. Aku hanyalah mengikuti apa yang 

diwahyukan kepadaku, dan aku hanyalah pemberi 

peringatan yang menjelaskan.” Surah 46:9.  

Ringkasan 

Orang yang percaya pada kedua kitab mengatakan 

bahwa kitab mereka adalah sabda Tuhan, tetapi tidak 

mungkin benar untuk kedua-duanya karena keduanya 

berbeda sama sekali. Alkitab ditulis selama masa 1600 

tahun oleh sekitar 40 orang penulis. Ini adalah satu 

cerita dan sebuah catatan sejarah. Qur’an adalah 

kumpulan wahyu yang terpisah dan berbeda-beda 

kepada satu orang laki-laki selama masa 22 tahun. Ini 

dikumpulkan setelah ia meninggal. Kitab ini tidak 

mempunyai urutan dan doktrin pembatalan berarti 

bahwa Tuhan dalam Quran tidak mengetahui segala 

hal karena ia telah mengubah pikirannya. Kedua buku 

ini bertentangan satu sama lain — Alkitab menyatakan 

bahwa Yesus adalah Tuhan dan dilahirkan dari 

seorang anak dara dan Qur’an menyatakan bahwa ia 

bukan Tuhan tetapi diciptakan oleh Tuhan dari debu. 

Tuhan dari kedua kitab ini berbeda; Tuhan dalam 

Alkitab adalah Tuhan Tritunggal — Bapa, Anak dan 

Roh Kudus — tiga di dalam satu, sedangkan Allah 
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dalam Qur’an adalah satu kesatuan. Karena itu hanya 

bisa satu kitab yang benar. 

Alkitab didukung oleh ilmu purbakala (arkeologi) dan 

ilmu pengetahuan dan menjanjikan hidup kekal bagi 

semua yang percaya, Qur’an tidak didukung oleh ilmu 

purbakala karena terdiri dari kumpulan pernyataan-

pernyataan dan bertentangan dengan ilmu 

pengetahuan modern.
43

 Kitab ini tidak menjamin 

hidup yang kekal dengan kemungkinan pengecualian 

bagi yang mati syahid. 

Terserah kepada anda, para pembaca yang 

budiman, pada buku mana anda mempercayakan 

takdir kekal anda? 

 

Dr Gary Baxter dapat dihubungi melalui situs webnya: 

adefenceofthebible.com. 
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 http://wikiislam.net/wiki/Scientific_Errors_in_the_Qur'an 

 


