10 Pertanyaan Muslim kepada KRISTEN
Muslim bertanya:
1) MANA PENGAKUAN YESUS BAHWA DIA BERAGAMA KRISTEN?
JAWAB: PAULUS YANG MERUBAH NAMA
2) PERNAHKAH YESUS BERKATA: AKULAH ALLAH, TUHANMU, MAKA
SEMBAHLAH AKU?
JAWAB: ―Sembahlah Tuhan, Tuhanmu, dan hanya kepadanya kamu harus mengabdi‖ (Matius
4:10).
3) MANA PERINTAH YESUS YANG MENYURUH BERIBADAH PADA HARI MINGGU
DI ALKITAB?
JAWAB: KESEPAKATAN PAULUS DAN PEMUKA GEREJA
4) MANA FOTO ASLI YESUS DAN SIAPA YANG MENGABADIKANNYA?
JAWAB: BOLEH DIGAMBAR MENURUT VERSI MASING-MASING: BOLEH BOTAK,
KRIBO MAUPUN GONDRONG
5) TUNJUKKAN DALIL BAHWA YESUS LAHIR TANGGAL 25 DESEMBER DAN
PERINTAH MERAYAKANNYA!
JAWAB: YESUS LAHIR BULAN JUNI. 25 DESEMBER LAHIR DEWA MATAHARI
6) SIAPA YANG HAFAL ALKITAB?BUKTIKAN!
JAWAB: BELUM ADA ORANG JENIUS DI DUNIA INI MAMPU MENGHAFAL
7) PERNAHKAH YESUS DI ALKITAB MENYATAKAN BAHWA ALAM SEMESTA INI
ADALAH CIPTAANYA?
JAWAB: TIDAK MPERNAH
8) KRISTEN ADALAH SEBUTAN UNTUK PENGIKUT PENGIKUT KRISTUS, APAKAH
YESUS PERNAH MEMBERITAKAN INJIL UNTUK KRISTEN?
JAWAB: ITU KARANGAN PAULUS
9) ADAKAH AYAT YANG MENGATAKAN BAHWA YESUS MENGAJARKAN AGAMA
KRISTEN DENGAN KITAB SUCINYA INJIL?
JAWAB : TIDAK PERNAH
10) PERNAHKAH YESUS BILANG AGAMA YANG BENAR ADALAH AGAMA
KRISTEN?
JAWAB: TIDAK PERNAH

Jawabannya ADALAH……………………..
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1) MANA PENGAKUAN YESUS BAHWA DIA BERAGAMA KRISTEN?
JAWAB: PAULUS YANG MERUBAH NAMA
Yang Benar: Yesus diberi gelar MESIAS (bhs Ibrani) atau KRISTUS (bhs Yunani), yang
artinya YANG DIURAPI. Para Pengikut YESUS KRISTUS disebut KRISTEN oleh para
penganiaya/para pencemooh mereka. Jadi jelas KRISTEN itu artinya PENGIKUT (Yesus)
KRISTUS. Jadi YESUS KRISTUS jelas pionir agama KRISTEN. Tanpa KRISTUS, tidak ada
KRISTEN.
2) PERNAHKAH YESUS BERKATA: AKULAH ALLAH, TUHANMU, MAKA
SEMBAHLAH AKU?
JAWAB: ―Sembahlah Tuhan, Tuhanmu, dan hanya kepadanya kamu harus mengabdi‖ (Matius
4:10).
Yang Benar: Pernah, Yesus PERNAH BerSABDA/berFIRMAN:
Wahyu 21:6 Firman-Nya (Firman YESUS) lagi kepadaku: ―Semuanya telah terjadi. Aku adalah
Alfa dan Omega, Yang Awal dan Yang Akhir. Orang yang haus akan Kuberi minum dengan
cuma-cuma dari mata air kehidupan.
Wahyu 21:7 Barangsiapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan Aku (YESUS)
akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anak-Ku.
Matius 7:21 Bukan setiap orang yang berseru kepada-Ku (YESUS): Tuhan, Tuhan! akan masuk
ke dalam Kerajaan Surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga.
7:22 Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan, bukankah kami
bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak
mukjizat demi nama-Mu juga?
7:23 Pada waktu itulah Aku (YESUS) akan berterus terang kepada mereka dan berkata: Aku
tidak pernah mengenal kamu! Enyahlah dari hadapan-Ku, kamu sekalian yang melakukan
kejahatan!‖
Matius 9:2 Lalu dibawalah kepada-Nya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya.
Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, ―Teguhkanlah
hatimu, hai anak-Ku, dosa-dosamu sudah diampuni.”
9:3 Mendengar itu, berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, “Orang ini menghujat
Allah.”
HANYA ALLAH yang DAPAT MENGAMPUNI DOSA, ahli Taurat menganggap YESUS
Gila dan MENGHUJAT karena menganggap diri-Nya adalah ALLAH
9:6 Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia (Tuhan YESUS Kristus)
berkuasa mengampuni dosa‖
12:8 Karena Anak Manusia (Tuhan YESUS) adalah Tuhan atas hari Sabat.
16:18 Dan Aku pun berkata kepadamu: Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini Aku
akan mendirikan jemaat-Ku dan alam maut tidak akan menguasainya.
16:19 Kepadamu akan Kuberikan kunci Kerajaan Surga. Apa yang kauikat di dunia ini akan
terikat di surga dan apa yang kaulepaskan di dunia ini akan terlepas di surga.‖
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16:27 Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa-Nya diiringi malaikatmalaikat-Nya; pada waktu itu Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya.
16:28 Sesungguhnya Aku berkata kepadamu: Di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak
akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam KerajaanNya.”
26:63 Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata Imam Besar itu kepada-Nya, ―Demi Allah yang hidup,
katakanlah kepada kami, apakah Engkau Mesias, Anak Allah, atau tidak.‖
26:64 Jawab Yesus, “Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi, Aku berkata kepadamu,
mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Mahakuasa dan
datang di atas awan-awan di langit.‖
28:9 Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, ―Salam bagimu.‖ Mereka mendekati-Nya
dan memeluk kaki-Nya serta menyembah-Nya.
28:17 Ketika melihat Dia (YESUS) mereka menyembah-Nya, tetapi beberapa orang ragu-ragu.
28:18 Yesus mendekati mereka dan berkata, “Kepada-Ku telah diberikan segala kuasa di
surga dan di bumi.
28:19 Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam
nama (ONOMA=bentuk tunggal) Bapa dan Anak dan Roh Kudus, (Ketiga Pribadi itu setingkat
namun SATU=nama dalam bentuk Tunggal)
28:20 dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu.
Ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman.” HANYA TUHAN saja
yg bisa MENYERTAI kita sampai akhir zaman.
Markus 2:5 Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu: ―Hai
anak-Ku, dosamu sudah diampuni!‖
2:6 Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat, mereka berpikir dalam hatinya:
2:7 ―Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa
selain dari pada Allah sendiri?‖
2:10 Tetapi supaya kamu tahu, bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa‖
— berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu –:
2:28 jadi Anak Manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat.
5:6 Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkan-Nya lalu menyembah-Nya,
12:36 Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata: Tuhan (YAHWEH) telah berfirman
kepada Tuanku (YESUS): duduklah di sebelah kanan-Ku, sampai musuh-musuh-Mu Kutaruh di
bawah kaki-Mu.
12:37 Daud sendiri menyebut Dia (YESUS) Tuannya, bagaimana mungkin Ia anaknya pula?‖
Orang banyak yang besar jumlahnya mendengarkan Dia dengan penuh minat.
13:31 Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan-Ku tidak akan berlalu
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14:61 Tetapi Ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam Besar itu bertanya kepada-Nya
sekali lagi, katanya: ―Apakah Engkau Mesias, Anak dari Yang Terpuji?‖
14:62 Jawab Yesus: ―Akulah Dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan
Yang Mahakuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit.‖
14:64 Kamu sudah mendengar hujat-Nya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?‖ Lalu
dengan suara bulat mereka memutuskan, bahwa Dia harus dihukum mati.
Lukas
10:17 Kemudian ketujuh puluh murid itu kembali dengan gembira dan berkata, ―Tuhan, setansetan pun takluk kepada kami demi nama-Mu.‖
10:18 Lalu kata Yesus kepada mereka, ―Aku melihat Iblis jatuh seperti kilat dari langit.
10:19 Sesungguhnya Aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan
kalajengking dan kuasa atas segala kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan
membahayakan kamu.
10:21 Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, ―Aku bersyukur
kepada-Mu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang
bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang
berkenan kepada-Mu.
10:22 Semua telah diserahkan kepada-Ku oleh Bapa-Ku dan tidak ada seorang pun yang tahu
siapakah Anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain Anak dan orang yang kepadanya Anak itu
berkenan menyatakan hal itu.‖
Yohanes
1:1 Pada mulanya ada Firman; Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah
Allah.
1:2 Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah.
1:3 Segala sesuatu dijadikan oleh Dia (YESUS KRISTUS) dan tanpa Dia tidak ada suatu pun
yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan
1:14 Firman itu telah menjadi manusia, dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat
kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada-Nya sebagai Anak Tunggal Bapa, penuh
anugerah dan kebenaran.
5:18 Sebab itu, para pemuka Yahudi makin berusaha untuk membunuh-Nya, bukan saja karena
Ia melanggar peraturan Sabat, tetapi juga karena Ia mengatakan bahwa Allah adalah BapaNya sendiri dan dengan demikian menyamakan diri-Nya dengan Allah.
5:22 Bapa tidak menghakimi siapa pun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu
seluruhnya kepada Anak,
5:26 Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam diri-Nya sendiri, demikian juga
diberikan-Nya Anak mempunyai hidup dalam diri-Nya sendiri. (Yesus keberadaanNya
Independent, ada dengan sendirinya-self existent)
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9:35 Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian Ia bertemu dengan
dia dan berkata, ―Percayakah engkau kepada Anak Manusia?‖
9:37 Kata Yesus kepadanya, ―Engkau bukan saja melihat Dia; tetapi Dia yang sedang berkatakata dengan engkau, Dialah itu!‖
9:38 Katanya, ―Aku percaya, Tuhan!‖ Ia pun sujud menyembah-Nya.
10:30 Aku dan Bapa adalah satu.
10:33 Jawab orang-orang Yahudi itu, ―Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau
melempari Engkau, melainkan karena Engkau menghujat Allah dan karena Engkau, sekalipun
hanya seorang manusia saja, menjadikan diri-Mu Allah.”
14:6 Kata Yesus kepadanya, ―Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang
pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku.
19:7 Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, ―Kami mempunyai hukum dan menurut hukum
itu Ia harus mati, sebab Ia menganggap diri-Nya sebagai Anak Allah.”
20:28 Tomas menjawab Dia, “Ya Tuhanku dan Allahku! (Bandingkan dg Matius 4:10)
14:7 Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu
mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia.‖
Ibrani
1:3 Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang
ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian
dosa, Ia duduk di sebelah kanan Yang Mahabesar, di tempat yang tinggi,
1:5 Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah Ia katakan, ―Engkaulah
Anak-Ku! Engkau telah menjadi Anak-Ku pada hari ini‖? dan ―Aku akan menjadi Bapa-Nya,
dan Ia akan menjadi Anak-Ku‖?
1:6 Lagi pula, ketika Ia (YAHWEH) membawa Anak-Nya yang sulung ke dunia, Ia berkata,
“Semua malaikat Allah harus menyembah Dia (Yesus).”
1:8 Tetapi tentang Anak (Yesus), Ia berkata, ―Takhta-Mu, ya Allah, tetap untuk seterusnya dan
selamanya, dan tongkat kerajaan-Mu adalah tongkat kebenaran.
1 Yohanes 5:7 Sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam surga: Bapa, Firman/YESUS
dan Roh Kudus; dan ketiganya adalah satu. (Bandingkan dg Yoh 1:14)
5:20 Akan tetapi, kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian
kepada kita, supaya kita mengenal Yang Benar; dan kita ada di dalam Yang Benar, di dalam
Anak-Nya Yesus Kristus. Dialah (Tuhan YESUS) Allah yang benar dan hidup yang kekal.
Wahyu 17:14 Mereka akan berperang melawan Anak Domba. Tetapi Anak Domba akan
mengalahkan mereka, karena Ia adalah Tuan di atas segala tuan dan Raja di atas segala raja.
Mereka bersama-sama dengan Dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah
dipilih dan yang setia.‖
19:13 Dan Ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan nama-Nya ialah: “Firman
Allah.”
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19:16 Dan pada jubah-Nya dan paha-Nya tertulis suatu nama, yaitu: ―Raja segala raja dan Tuan
di atas segala tuan.‖
Wahyu 22:16 “Aku, Yesus, telah mengutus malaikat-Ku untuk memberi kesaksian tentang
semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang
timur yang gilang-gemilang.‖
3) MANA PERINTAH YESUS YG MENYURUH BERIBADAH PADA HARI MINGGU DI
AL KITAB?
JAWAB: KESEPAKATAN PAULUS DAN PEMUKA GEREJA
Yang Benar: Yoh 5:18 Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhNya, bukan saja karena Ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena Ia mengatakan
bahwa Allah adalah Bapa-Nya sendiri dan dengan demikian menyamakan diri-Nya
dengan Allah.
Mar 16:9 Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula
menampakkan diri-Nya kepada Maria Magdalena. Dari padanya Yesus pernah mengusir tujuh
setan.
Joh 20:19 Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid
Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang
Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata:
―Damai sejahtera bagi kamu!‖
Act 20:7 Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecahmecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk
berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam.
1Co 16:2 Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu hendaklah kamu masing-masing–sesuai
dengan apa yang kamu peroleh–menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya
jangan pengumpulan itu baru diadakan, kalau aku datang.
Wahyu 1:10 Pada hari Tuhan (hari Tuhan disini adalah HARI MINGGU) aku dikuasai oleh Roh
dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring, seperti bunyi sangkakala,
Sejak Kedatangan Yesus Kristus, Ibadah tidak harus hanya hari SABAT, namun semua hari
boleh, senin, selasa, rabu, kamis, jumat, sabtu, minggu, karena Yesus memroklamirkan Ibadah
dalam ROH dan KEBENARAN yang tidak terikat lagi dengan tempat dan waktu.
Luk 16:16 Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes;
Joh 4:24 Allah itu Roh dan barangsiapa menyembah Dia, harus menyembah-Nya dalam roh dan
kebenaran.‖
Jadi, aturan SABAT/SABTU sudah tidak mengikat lagi, Jemaat bisa kumpul hari apa saja
untuk Kebaktian, silahkan.
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4) MANA FOTO ASLI YESUS DAN SIAPA YANG MENGABADIKANNYA?
JAWAB: BOLEH DIGAMBAR MENURUT VERSI MASING-MASING: BOLEH
BOTAK,KRIBO MAUPUN GONDRONG
Yang Benar: Setelah Perjamuan Terakhir, makan-makan bareng dengan 12 murid, apa yang
dilakukan YESUS dan para murid? Tidak lain mereka FOTO BARENG bersama, makanya
sekarang ada Foto dan Lukisan PERJAMUAN TERAKHIR/The LAST SUPPER….Nah
lhoooo…..hehehehe
Zaman itu belum ada KAMERA dan belum ada orang yg gambar Yesus, nanti saya
tanyakan ketika di Surga pas Temu Muka dengan Muka dengan YESUS yg janji datang
pada Hari MARANATHA.
5) TUNJUKKAN DALIL BAHWA YESUS LAHIR TANGGAL 25 DESEMBER DAN
PERINTAH MERAYAKANNYA!
JAWAB: YESUS LAHIR BULAN JUNI.25 DESEMBER LAHIR DEWA MATAHARI
Yang Benar: Sistem Kalender yg diterapkan membuat thn 4 Sebelum Masehi dijadikan Tahun
Masehi, Tahun Yesus lahir. Jadi Thn 4 SM=1 Sesudah Masehi
Kalendernya beda, jadi hitung sendiri Yesus lahir bulan apa.
Para ahli hanya mencoba mengira-ngira Yesus lahir bulan apa berdasarkan pada data2 dalam
ALKITAB. Pastinya lahir tanggal berapa, TIDAK TERCATAT dalam SEJARAH, jika pun ada,
itu hanyalah perkiraan para ahli dan para penafsir. PASTINYA, tidak ada yang tahu tanggal
berapa Yesus lahir.
6) SIAPA YANG HAFAL ALKITAB? BUKTIKAN!
JAWAB: BELUM ADA ORANG JENIUS DIDUNIA INI MAMPU MENGHAFAL
Yang Benar: ADA, cukup buanyak, mulai dari Kaum LOLLARDS di Inggris, BEZA, dll
Mari simak catatan sejarah berikut:
MICHAEL BILLESTER, distributor Alkitab, berkunjung ke sebuah desa kecil di Polandia
beberapa saat sebelum PD II. Memberi 1 Alkitab kepada penduduk desa yang bertobat. Orang
yang baru percaya ini mengedarkan Alkitab itu kepada orang lain. Siklus ini berlanjut sampai
200 orang menjadi Percaya melalui 1 Alkitab.
Bil kembali tahun 1940 dan berkhotbah dalam kebaktian. Ia minta orang-orang yang hadir
mengucapkan ayat-ayat alkitab yang telah mereka hapalkan.
Seorang pria berdiri dan berkata, ―Mungkin kami salah tangkap. Maksud anda ayat atau pasal?‖
13 orang hapal Matius, Lukas dan separo Kejadian. Ada yang berkomitmen hapal Mazmur.
Profesor seminari melakukan penelitian di Tanah Suci dan bertemu dengan seorang pria yang
mengaku hapal PL dalam bahasa Ibrani. Mulai dari Mazmur 1 selama 2 jam tanpa salah kata per
kata, sesudah selesai ternyata pria itu atheis.
TERTULLIAN meluangkan waktu siang dan malam untuk membaca Alkitab. Begitu tekunnya
ia, sehingga sangat banyak ayat yang dihapalnya, termasuk tanda-tanda bacanya.
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THEODOSIUS MUDA dapat mengutip ayat Alkitab manapun secara persis, dan berbincangbincang dengan para uskup seolah-olah dia sendiri seorang uskup.
ORIGEN tidak pernah makan atau tidur tanpa terlebih dulu membaca beberapa perikop Alkitab.
EUSEBIUS mengatakan bahwa ia pernah mendengar seseorang, yang matanya ditusuk dengan
besi panas pada masa pemerintahan Kaisar Dioklesia, mengucapkan hapalan Alkitab di depan
banyak orang.
BEZA sanggup mengucapkan semua surat Rasul Paulus dalam bahasa Yunani pada saat ia
berusia 80 th.
CRAMER dapat menghapal seluruh PB. Ia mempelajarinya dalam perjalanan ke Roma.
Yang tidak tercatat masih banyak lagi, mulai dari Kaum Lollards di Inggris, dll. Luar biasa
bukan?
sumber: Bible Trivia, Arie Saptaji, PBMR ANDI
Banyak kakek-nenek di Jayapura hafal seluruh kitab Mazmur, hal karena di sini, kitab Mazmur
didaraskan dan dinyanyikan oleh banyak Gereja tradisional macam GKI (Gereja Kristen Injili) di
Tanah Papua, GPI (Gereja Protestan Indonesia), dsb dsb di tiap hari pada buku ―Mazmur dan
Nyanyian Rohani‖ terjemahan dan musik oleh I.S. Kijne.
7) PERNAHKAH YESUS DI ALKITAB MENYATAKAN BAHWA ALAM SEMESTA INI
ADALAH CIPTAAN-NYA?
JAWAB: TIDAK PERNAH
Yang Benar:
Wahyu 19:13 Dan Ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan nama-Nya ialah:
“Firman Allah.”
21:6 Firman-Nya (Firman YESUS) lagi kepadaku: ―Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa
dan Omega, Yang Awal dan Yang Akhir. Orang yang haus akan Kuberi minum dengan cumacuma dari mata air kehidupan.
21:7 Barangsiapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan Aku (YESUS) akan menjadi
Allahnya dan ia akan menjadi anak-Ku.
Ibrani 1:3 Ia (YESUS) adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan
menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia
selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan Yang Mahabesar, di tempat yang
tinggi,
Yohanes
1:1 Pada mulanya ada Firman; Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah
Allah.
1:2 Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah.
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1:3 Segala sesuatu dijadikan oleh Dia (YESUS KRISTUS) dan tanpa Dia tidak ada suatu
pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan
8) KRISTEN ADALAH SEBUTAN UNTUK PENGIKUT PENGIKUT KRISTUS, APAKAH
YESUS PERNAH MEMBERITAKAN INJIL UNTUK KRISTEN?
JAWAB: ITU KARANGAN PAULUS
Yang Benar: Yesus diberi gelar KRISTUS artinya YANG DIURAPI YAHWEH, Jadi Yesus
KRISTUS pionir/pendiri KRISTEN. Yesus memberitakan INJILnya, orang-orang yang
percaya kepada YESUS disebut KRISTEN artinya PENGIKUT KRISTUS Yesus. Istilah
KRISTEN muncul pertama kali di kota ANTIOKHIA dari orang-orang KAFIR yang
menganiaya para pengikut Yesus. Kafir menyebut/mencemooh Pengikut Yesus KRISTUS
dengan sebutan KRISTEN artinya PENGIKUT KRISTUS.
Kisah Para Rasul 11:26 Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu satu tahun lamanya,
sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhialah murid-murid itu untuk pertama kalinya
disebut Kristen.
9) ADAKAH AYAT YANG MENGATAKAN BAHWA YESUS MENGAJARKAN AGAMA
KRISTEN DENGAN KITAB SUCINYA INJIL?
JAWAB : TIDAK PERNAH
Yang Benar: Yesus KRISTUS memberitakan Injil kepada banyak orang, orang-orang yang
percaya kepada INJIL yang diberitakan Yesus KRISTUS inilah yang disebut KRISTEN. Jadi
KRISTEN itu ORANG (SUBJEK), bukan agama (Objek)
Yesus KRISTUS memberitakan INJIL Kerajaan Surga
Mat 4:23 Yesuspun berkeliling di seluruh Galilea; Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan
memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara
bangsa itu.
Mat 9:35 Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa; Ia mengajar dalam rumahrumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan
kelemahan.
Mat 24:14 Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi
semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya.‖
Mat 26:13 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh
dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia.‖
Mar 1:1 Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah.
Mar 1:14 Sesudah Yohanes ditangkap datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah,
Mar 1:15 kata-Nya: ―Waktunya telah genap; Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan
percayalah kepada Injil!”
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Mar 1:38 Jawab-Nya: ―Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya
di sana juga Aku memberitakan Injil, karena untuk itu Aku telah datang.‖
Mar 1:39 Lalu pergilah Ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat
mereka dan mengusir setan-setan.
Mar 3:14 Ia menetapkan dua belas orang untuk menyertai Dia dan untuk diutus-Nya
memberitakan Injil
Mar 13:10 Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa.
10) PERNAKAH YESUS BILANG AGAMA YANG BENAR ADALAH AGAMA KRISTEN?
JAWAB: TIDAK PERNAH
Yang Benar: ketika Yesus di bumi istilah KRISTEN belum ada, setelah Yesus NAIK ke
SURGA, dan duduk di SEBELAH KANAN BAPA, maka di Antiokhia baru muncul istilah
KRISTEN artinya ORANGnya KRISTUS atau PENGIKUT KRISTUS Yesus.
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