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Dr. Zakir Naik, 5 Pertanyaan Yang Sering
Digunakan Misionaris Kristen

Oleh Adi Sumaryadi

Dakwah adalah kewajiban setiap Muslim. Pada waktu tertentu dakwah bisa menjadi wajib. Dan
berdosa bila tidak melakukan. Bila tetangga kita non muslim. Tapi kita tidak memberitahu nya
tentang ajaran Islam. Yg berdosa adalah anda bukan tetangga anda. Di akhirat anda akan
diminta tanggung jawab.

Ringkasan ceramah Zakir Naik di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung Tanggal 2 April
2017.

Dakwah adalah kewajiban setiap Muslim. Pada waktu tertentu dakwah bisa menjadi wajib. Dan
berdosa bila tidak melakukan.
Bila tetangga kita non muslim. Tapi kita tidak memberitahu nya tentang ajaran Islam. Yg berdosa
adalah anda bukan tetangga anda. Di akhirat anda akan diminta tanggung jawab.

Ada yg berkata ke saya, kenapa mengurus orang lain. Urus aja diri sendiri. Buat apa dakwah ke
umat lain urus aja agama sendiri. Saya akan jawab ini. Saya jawab dengan contoh.

Bila anak istri anda ditepi jurang disebelahnya ada orang lain. Saat anak istri anda tergelincir.
Orang itu diam saja. Padahal kalau orang itu mau mereka akan selamat.

Apakah anda akan marah ke orang itu ? Pasti marah kan. 
Orang itu berkata saya mengurus diri sendiri.
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Anda marah tidak ? Anda tentu marah. Gara gara orang itu tidak mau bantu anak istri anda celaka.

Selain mengajak non muslim. Kita juga harus waspada dengan gerakan misionaris Kristen.
Bagaimana cara mereka mempengaruhi umat Islam.

Alquran sering dijadikan senjata misionaris Kristen dalam mempengaruhi umat Islam.

Pertanyaan Pertama

“Apakah dijelaskan dalam Al Quran bahwa Injil adalah firman Tuhan?”

Biasanya muslim yang ditanya demikian akan langsung menjawab, “Ya, disebutkan”

“Kalau begitu mengapa engkau tidak mengikuti Injil?”

Pertanyaan Kedua

“Berapa banyak nama muhammad disebutkan dalam Al Quran?”

Muslim yang tahu akan menjawab, “Lima kali. Empat kali dengan nama Muhammad dan satu kali
dengan nama Ahmad”

“Berapa banyak nama isa disebutkan dalam Al Quran?”

Muslim yang tidak tahu, akan diberitahu oleh misionaris yang mempelajari Al Quran itu. Bahwa Isa
disebutkan 25 kali.

“Mana yang lebih besar, Muhammad yang disebutkan lima kali atau Yesus yang disebutkan 25 kali
dalam Al Quran?” demikian pertanyaan misionaris berikutnya.

Pertanyaan Ketiga

“Apakah Nabi Muhammad punya ayah dan punya ibu?”

“Ya”

“Apakah Isa (Yesus) dilahirkan dengan ibu dan ayah?”

“Isa memiliki ibu tetapi tidak memiliki ayah”

“Mana yang lebih hebat, orang yang dilahirkan dengan cara biasa dengan adanya ibu dan ayah atau
yang terlahir tanpa ayah?”

Pertanyaan Keempat

“Apakah Nabi Muhammad memiliki mukjizat?”

“Ya”“Apakah Nabi Muhammad bisa menghidupkan orang mati?”

“Tidak” (Karena dalam Al Quran dan hadits tidak disebutkan mukjizat itu)

“Apakah Isa bisa menghidupkan orang mati?”

“Ya” (salah satu mukjizat Nabi Isa, dengan izin Allah, bisa menghidupkan orang mati)
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“Mana yang lebih hebat, yang tidak bisa menghidupkan orang mati atau yang bisa menghidupkan
orang mati?”

Pertanyaan kelima

“Apakah Nabimu Muhammad sekarang secara fisik meninggal atau hidup?”

“Meninggal”

“Apakah Yesus (Isa) sekarang meninggal atau masih hidup?”

“Masih hidup” “Mana yang lebih hebat, yang sudah meninggal atau yang masih hidup hingga
sekarang?”

Pertanyaan-pertanyaan itu membuat banyak muslim yang tidak memahami Al Quran menjadi
bingung. Namun, sebenarnya semuanya hanya pertanyaan licik misionaris. Jawabannya sudah ada
dalam Al Quran.

Jawaban atas Pertanyaan Misionaris (1)

Dr Zakir Naik membeberkan lima pertanyaan utama yang biasa dipakai para misionaris. Berikut ini
pertanyaan tersebut dan jawabannya:

Jawaban Pertanyaan Pertama

“Apakah dijelaskan dalam Al Quran bahwa Injil adalah firman Tuhan?”

Biasanya muslim yang ditanya demikian akan langsung menjawab, “Ya, disebutkan”

“Kalau begitu mengapa engkau tidak mengikuti Injil?”

Jawaban atas Pertanyaan Pertama

Al Quran memang mengatakan Injil adalah kitab Allah sebagaimana Taurat juga kitab Allah. Al
Quran membenarkan keduanya, sebagaimana tercantum dalam Surat Ali Imran ayat 3.

Ù†ÙŽØ²Ù‘ÙŽÙ„ÙŽ Ø¹ÙŽÙ„ÙŽÙŠÙ’ÙƒÙŽ Ø§Ù„Ù’ÙƒÙ�ØªÙŽØ§Ø¨ÙŽ Ø¨Ù�Ø§Ù„Ù’ØÙŽÙ‚Ù‘Ù�
Ù…Ù�ØµÙŽØ¯Ù‘Ù�Ù‚Ù‹Ø§ Ù„Ù�Ù…ÙŽØ§ Ø¨ÙŽÙŠÙ’Ù†ÙŽ ÙŠÙŽØ¯ÙŽÙŠÙ’Ù‡Ù�
ÙˆÙŽØ£ÙŽÙ†Ù’Ø²ÙŽÙ„ÙŽ Ø§Ù„ØªÙ‘ÙŽÙˆÙ’Ø±ÙŽØ§Ø©ÙŽ ÙˆÙŽØ§Ù„Ù’Ø¥Ù�Ù†Ù’Ø¬Ù�ÙŠÙ„ÙŽ

“Dia menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepadamu dengan sebenarnya; membenarkan kitab yang telah
diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil” (QS. Ali Imran: 3)

Jadi Injil dibenarkan Al Quran sebagai kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Bukan berarti harus
diikuti, sebagaimana Taurat juga dibenarkan sebagai kitab yang telah diturunkan sebelumnya tetapi
tidak untuk diikuti.Bahkan seharusnya, orang yang percaya pada Taurat dan Injil, mereka mengikuti
Al Quran sebagaimana orang yang berpegang pada sesuatu akan mengikuti update terbaru dari
sesuatu itu.

ÙŠÙŽØ§ Ø£ÙŽÙŠÙ‘Ù�Ù‡ÙŽØ§ Ø§Ù„Ù‘ÙŽØ°Ù�ÙŠÙ†ÙŽ Ø£Ù�ÙˆØªÙ�ÙˆØ§
Ø§Ù„Ù’ÙƒÙ�ØªÙŽØ§Ø¨ÙŽ Ø¢ÙŽÙ…Ù�Ù†Ù�ÙˆØ§ Ø¨Ù�Ù…ÙŽØ§ Ù†ÙŽØ²Ù‘ÙŽÙ„Ù’Ù†ÙŽØ§
Ù…Ù�ØµÙŽØ¯Ù‘Ù�Ù‚Ù‹Ø§ Ù„Ù�Ù…ÙŽØ§ Ù…ÙŽØ¹ÙŽÙƒÙ�Ù…Ù’ Ù…Ù�Ù†Ù’ Ù‚ÙŽØ¨Ù’Ù„Ù�
Ø£ÙŽÙ†Ù’ Ù†ÙŽØ·Ù’Ù…Ù�Ø³ÙŽ ÙˆÙ�Ø¬Ù�ÙˆÙ‡Ù‹Ø§ Ù�ÙŽÙ†ÙŽØ±Ù�Ø¯Ù‘ÙŽÙ‡ÙŽØ§
Ø¹ÙŽÙ„ÙŽÙ‰ Ø£ÙŽØ¯Ù’Ø¨ÙŽØ§Ø±Ù�Ù‡ÙŽØ§ Ø£ÙŽÙˆÙ’ Ù†ÙŽÙ„Ù’Ø¹ÙŽÙ†ÙŽÙ‡Ù�Ù…Ù’
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ÙƒÙŽÙ…ÙŽØ§ Ù„ÙŽØ¹ÙŽÙ†Ù‘ÙŽØ§ Ø£ÙŽØµÙ’ØÙŽØ§Ø¨ÙŽ Ø§Ù„Ø³Ù‘ÙŽØ¨Ù’ØªÙ�
ÙˆÙŽÙƒÙŽØ§Ù†ÙŽ Ø£ÙŽÙ…Ù’Ø±Ù� Ø§Ù„Ù„Ù‘ÙŽÙ‡Ù� Ù…ÙŽÙ�Ù’Ø¹Ù�ÙˆÙ„Ù‹Ø§

“Hai orang-orang yang telah diberi Alkitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah Kami turunkan
(Al Quran) yang membenarkan kitab yang ada pada kamu...” (QS. An Nisa’: 47)

Selain itu, Injil yang dibenarkan Al Quran adalah Injil yang otentik. Injil pada zaman Nabi Isa
sebelum diubah oleh para pemalsu. Adapun Injil yang ada sekarang, telah beberapa kali mengalami
perubahan, misalnya pada Persidangan Nicea pada tahun 325 M. Pada tahun 1881 dirilis Injil King
James Version (KJV) yang merevisi beberapa hal yang dianggap bertentangan. Pada tahun 1952
dirilis Revised Standard Version (RSV) atas dasar ditemukannya beberapa cacat pada KJV.

Pertanyaan Kedua

“Berapa banyak nama Nabimu (Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam) disebutkan dalam Al
Quran?”

Muslim yang tahu akan menjawab, “Lima kali. Empat kali dengan nama Muhammad dan satu kali
dengan nama Ahmad”

“Berapa banyak nama Yesus Kristus (Isa ‘alaihi salam) disebutkan dalam Al Quran?”

Muslim yang tidak tahu, akan diberitahu oleh misionaris yang mempelajari Al Quran itu. Bahwa Isa
disebutkan 25 kali.

“Mana yang lebih besar, Muhammad yang disebutkan lima kali atau Yesus yang disebutkan 25 kali
dalam Al Quran?” demikian pertanyaan misionaris berikutnya.

Jawaban atas Pertanyaan Kedua

Nabi Isa ‘alaihis salam memang disebutkan dalam Al Quran lebih banyak daripada Nabi Muhammad
shallallahu ‘alaihi wasallam. Namun, penyebutan yang lebih banyak itu tidak menunjukkan siapa
yang lebih besar atau lebih agung.

Nabi Musa, bahkan disebutkan lebih banyak lagi. Nama Nabi Musa disebutkan sebanyak 124 kali
dalam Al Quran. jika karena disebutkan lebih banyak dalam Al Quran kemudian otomatis lebih
agung, apakah orang-orang Nasrani mau mengakui bahwa Nabi Musa lebih agung daripada Nabi
Isa?

Bahkan, jika karena disebutkan lebih banyak dalam Al Quran kemudian dianggap menjadi Tuhan,
apakah orang-orang Nasrani mau mengakui bahwa Musa adalah Tuhan?

Satu hal lagi, Al Quran hampir selalu menyebut Nabi Isa lengkap dengan bin Maryam. Hanya 4 kali
nama Nabi Isa disebut sendirian tanpa bin Maryam yaitu pada Surat Ali Imran ayat 52, Ali Imran
ayat 55, Ali Imran ayat 59, dan Az Zukhruf ayat 63. Selebihnya selalu disebut Isa bin Maryam. Untuk
menegaskan bahwa Isa adalah anak Maryam, bukan anak Tuhan sebagaimana klaim kaum Nasrani.

Pertanyaan Ketiga

“Apakah Nabi Muhammad punya ayah dan punya ibu?”

“Ya”

“Apakah Isa (Yesus) dilahirkan dengan ibu dan ayah?”
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“Isa memiliki ibu tetapi tidak memiliki ayah”

“Mana yang lebih hebat, orang yang dilahirkan dengan cara biasa dengan adanya ibu dan ayah atau
yang terlahir tanpa ayah?”

Jawaban atas Pertanyaan Ketiga

Nabi Isa memang tidak memiliki ayah. Namun, bukan berarti lebih hebat daripada Nabi Muhammad
shallallahu ‘alaihi wasallam. Apalagi jika kemudian dijadikan tuhan, sama sekali keliru.

Sekarang saya tanya, mana yang lebih hebat, Isa yang lahir tanpa ayah atau Adam yang tanpa ayah
dan tanpa ibu? Jika Isa lahir tanpa ayah kemudian dijadikan tuhan, seharusnya Adam lebih berhak
untuk dijadikan tuhan karena tidak memiliki ayah dan tidak memiliki ibu.
Jika orang Kristen masih ngotot menjadikan Yesus sebagai Tuhan, carilah di Injil pernyataan Yesus
yang mengatakan “Akulah Tuhan” atau “Sembahlah aku.” Niscaya tidak akan pernah ketemu.

Pertanyaan Keempat

“Apakah Nabi Muhammad memiliki mukjizat?”

“Ya”

“Apakah Nabi Muhammad bisa menghidupkan orang mati?”

“Tidak” (Karena dalam Al Quran dan hadits tidak disebutkan mukjizat itu)

“Apakah Isa bisa menghidupkan orang mati?”

“Ya” (salah satu mukjizat Nabi Isa, dengan izin Allah, bisa menghidupkan orang mati)

“Mana yang lebih hebat, yang tidak bisa menghidupkan orang mati atau yang bisa menghidupkan
orang mati?”

Jawaban atas Pertanyaan Keempat

Salah satu mukjizat Nabi Isa ‘alaihis salam adalah menghidupkan orang mati. Sebagaimana firman
Allah Subhanahu wa

Namun ingat, yang menghidupkan orang mati itu adalah Allah. Nabi Isa mengakuinya
sendiri.Demikian pula dalam Injil, Yesus mengakui bahwa yang menghidupkan orang mati adalah
Allah. Bukan dirinya.

Sahabatku Lazarus mati, maka kembalikanlah ruh kepadanya Tuhan “. Allah memperkenankan
doanya dan berfirman, “Mintalah, sesungguhnya engkau akan memperoleh apa yang engkau minta”.
Ketika Yesus menyeru Lazarus agar keluar kepadanya, ia berkata, “Bapa, Aku mengucap syukur
kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu, bahwa engkau selalu mendengarkan
aku” (Yohanes 11: 41-42)

Lalu besar mana mukjizat Nabi Isa dengan mukjizat Nabi Muhammad? Jika dikatakan bahwa
menghidupkan orang mati adalah mukjizat terbesar Nabi Isa, ternyata dalam Injil disebutkan ada
lima orang yang bisa menghidupkan orang mati. Selain Nabi Isa (Yesus), mereka adalah Nabi Ilyas
(Elia), Nabi Ilyasa (Elisa), Yehezkiel (seorang nabi di kalangan Nabi Israel menurut Injil), dan Petrus.
Apakah dengan begitu, mereka semua juga dianggap sebagai Tuhan karena menurut Injil bisa
menghidupkan orang mati? Sungguh lucu.
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Nah, berbeda dengan Nabi-Nabi sebelumnya yang mukjizatnya kadang serupa dengan Nabi yang
lain, Rasulullah Muhammad memiliki banyak mukjizat dan yang terbesar adalah Al Qur’an. Jika
mukjizat yang lain sudah tidak bisa dilihat lagi bekasnya, Al Quran tetap ada hingga hari kiamat.

Dan Al Quran sendiri menantang siapapun di dunia ini untuk menandinginya, dan hingga saat ini
tidak ada yang bisa menerima tantangan ini.

ÙˆÙŽØ¥Ù�Ù†Ù’ ÙƒÙ�Ù†Ù’ØªÙ�Ù…Ù’ Ù�Ù�ÙŠ Ø±ÙŽÙŠÙ’Ø¨Ù� Ù…Ù�Ù…Ù‘ÙŽØ§
Ù†ÙŽØ²Ù‘ÙŽÙ„Ù’Ù†ÙŽØ§ Ø¹ÙŽÙ„ÙŽÙ‰ Ø¹ÙŽØ¨Ù’Ø¯Ù�Ù†ÙŽØ§ Ù�ÙŽØ£Ù’ØªÙ�ÙˆØ§
Ø¨Ù�Ø³Ù�ÙˆØ±ÙŽØ©Ù� Ù…Ù�Ù†Ù’ Ù…Ù�Ø«Ù’Ù„Ù�Ù‡Ù� ÙˆÙŽØ§Ø¯Ù’Ø¹Ù�ÙˆØ§
Ø´Ù�Ù‡ÙŽØ¯ÙŽØ§Ø¡ÙŽÙƒÙ�Ù…Ù’ Ù…Ù�Ù†Ù’ Ø¯Ù�ÙˆÙ†Ù� Ø§Ù„Ù„Ù‘ÙŽÙ‡Ù� Ø¥Ù�Ù†Ù’
ÙƒÙ�Ù†Ù’ØªÙ�Ù…Ù’ ØµÙŽØ§Ø¯Ù�Ù‚Ù�ÙŠÙ†ÙŽ . Ù�ÙŽØ¥Ù�Ù†Ù’ Ù„ÙŽÙ…Ù’
ØªÙŽÙ�Ù’Ø¹ÙŽÙ„Ù�ÙˆØ§ ÙˆÙŽÙ„ÙŽÙ†Ù’ ØªÙŽÙ�Ù’Ø¹ÙŽÙ„Ù�ÙˆØ§ Ù�ÙŽØ§ØªÙ‘ÙŽÙ‚Ù�ÙˆØ§
Ø§Ù„Ù†Ù‘ÙŽØ§Ø±ÙŽ Ø§Ù„Ù‘ÙŽØªÙ�ÙŠ ÙˆÙŽÙ‚Ù�ÙˆØ¯Ù�Ù‡ÙŽØ§ Ø§Ù„Ù†Ù‘ÙŽØ§Ø³Ù�
ÙˆÙŽØ§Ù„Ù’ØÙ�Ø¬ÙŽØ§Ø±ÙŽØ©Ù� Ø£Ù�Ø¹Ù�Ø¯Ù‘ÙŽØªÙ’
Ù„Ù�Ù„Ù’ÙƒÙŽØ§Ù�Ù�Ø±Ù�ÙŠÙ†ÙŽ

“Jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang al-Qur’ân yang Kami wahyukan kepada hamba Kami
(Muhammad), buatlah satu surat (saja) yang semisal al-Qur’ân itu dan ajaklah penolong-penolongmu
selain Allâh, jika kamu orang-orang yang benar. Maka jika kamu tidak dapat membuat(nya), dan
pasti kamu tidak akan dapat membuat(nya), peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya
manusia dan batu, (neraka itu) telah disediakan bagi orang-orang kafir.” (QS. Al Baqarah: 23-24)

Anda berani menerima tantangan ini, Pak Misionaris?

Pertanyaan Kelima

“Apakah Nabimu Muhammad sekarang secara fisik meninggal atau hidup?”

“Meninggal”

“Apakah Yesus (Isa) sekarang meninggal atau masih hidup?”

“Masih hidup”

“Mana yang lebih hebat, yang sudah meninggal atau yang masih hidup hingga sekarang?”

Jawaban atas Pertanyaan Kelima

Pertanyaan ini justru akan meruntuhkan doktrin terbesar Kristen.

Dalam Al Quran memang dinyatakan bahwa Nabi Isa ‘alaihis salam tidak disalib. Yang disalib adalah
orang yang diserupakan dengan Nabi Isa.

ÙˆÙŽÙ‚ÙŽÙˆÙ’Ù„Ù�Ù‡Ù�Ù…Ù’ Ø¥Ù�Ù†Ù‘ÙŽØ§ Ù‚ÙŽØªÙŽÙ„Ù’Ù†ÙŽØ§ Ø§Ù„Ù’Ù…ÙŽØ³Ù�ÙŠØ-
ÙŽ Ø¹Ù�ÙŠØ³ÙŽÙ‰ Ø§Ø¨Ù’Ù†ÙŽ Ù…ÙŽØ±Ù’ÙŠÙŽÙ…ÙŽ Ø±ÙŽØ³Ù�ÙˆÙ„ÙŽ Ø§Ù„Ù„Ù‘ÙŽÙ‡Ù�
ÙˆÙŽÙ…ÙŽØ§ Ù‚ÙŽØªÙŽÙ„Ù�ÙˆÙ‡Ù� ÙˆÙŽÙ…ÙŽØ§ ØµÙŽÙ„ÙŽØ¨Ù�ÙˆÙ‡Ù�
ÙˆÙŽÙ„ÙŽÙƒÙ�Ù†Ù’ Ø´Ù�Ø¨Ù‘Ù�Ù‡ÙŽ Ù„ÙŽÙ‡Ù�Ù…Ù’ ÙˆÙŽØ¥Ù�Ù†Ù‘ÙŽ
Ø§Ù„Ù‘ÙŽØ°Ù�ÙŠÙ†ÙŽ Ø§Ø®Ù’ØªÙŽÙ„ÙŽÙ�Ù�ÙˆØ§ Ù�Ù�ÙŠÙ‡Ù� Ù„ÙŽÙ�Ù�ÙŠ Ø´ÙŽÙƒÙ‘Ù�
Ù…Ù�Ù†Ù’Ù‡Ù� Ù…ÙŽØ§ Ù„ÙŽÙ‡Ù�Ù…Ù’ Ø¨Ù�Ù‡Ù� Ù…Ù�Ù†Ù’ Ø¹Ù�Ù„Ù’Ù…Ù�
Ø¥Ù�Ù„Ù‘ÙŽØ§ Ø§ØªÙ‘Ù�Ø¨ÙŽØ§Ø¹ÙŽ Ø§Ù„Ø¸Ù‘ÙŽÙ†Ù‘Ù� ÙˆÙŽÙ…ÙŽØ§
Ù‚ÙŽØªÙŽÙ„Ù�ÙˆÙ‡Ù� ÙŠÙŽÙ‚Ù�ÙŠÙ†Ù‹Ø§
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Dan karena ucapan mereka: “Sesungguhnya Kami telah membunuh Al Masih, Isa putra Maryam,
Rasul Allah”, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak (pula) menyalibnya, tetapi (yang
mereka bunuh ialah) orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang
yang berselisih paham tentang (pembunuhan) Isa, benar-benar dalam keragu-raguan tentang yang
dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti
persangkaan belaka, mereka tidak (pula) yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. (QS. An
Nisa’: 157)

Jika orang Kristen mengatakan Yesus masih hidup, berarti yang disalib bukan Yesus. Sama seperti
firman Allah dalam Al Quran tersebut. Namun jika Yesus tidak mati disalib, tidak ada konsep
penebusan dosa sebagaimana yang dijadikan pijakan gereja saat ini.Jadi Anda meyakini yang mana?
Yesus masih hidup karena tidak disalib atau Yesus mati disalib? Anda pasti akan bingung sendiri.

Adapun pertanyaan siapa yang lebih hebat, orang yang meninggal atau orang yang masih hidup,
bukanlah pertanyaan yang tepat. Anda masih hidup, Nabi Musa telah meninggal. Siapa yang lebih
hebat?

Khusus untuk Nabi Isa yang diangkat Allah dan nanti akan diturunkan menjelang hari kiamat, itu
bukanlah kehebatan Nabi Isa atas Nabi Muhammad namun semata-mata atas kehendak Allah dalam
rangka menegaskan kesalahan orang-orang yang menganggapnya sebagai Tuhan.

Tulisan dari Hendra Setiawan

Kata Kunci : Dr Zahir Naik


