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Pada tahun 1978, Ron dan anak-anaknya,
Danny dan Ronny, membuat dua perjalanan ke Israel. Suatu hari, ia memutuskan untuk pergi
jalan-jalan di daerah di sekitar hotel di dekat Gerbang Damaskus di Yerusalem. Berjalan
sepanjang tambang batu kuno, dikenal beberapa sebagai “Lereng/tebing Kalvari,” dia
memulai bercakap-cakap dengan otoritas lokal tentang barang antik Romawi. Pada satu titik,
mereka berhenti berjalan, dan tangan kiri Ron menunjuk ke sebuah situs yang digunakan
sebagai tempat pembuangan sampah dan ia menyatakan, “Itu Goa Yeremia dan Tabut
Perjanjian ada di sana.” Meskipun kata-kata ini datang dari mulutnya sendiri dan tangannya
sendiri telah menunjuk, ia tidak sadar telah melakukan atau mengatakan hal-hal ini. Bahkan,
itu adalah pertama kalinya ia pernah berpikir tentang menggali Tabut Perjanjian. Pria yang
bersama dia, juga bereaksi aneh. Dia berkata, “Itu bagus kami ingin anda menggali, dan kami
akan memberikan anda izin, memberi Anda tempat tinggal dan bahkan memberi anda
makanan!”.

Tapi Ron tidak tahu bagaimana harus berpikir – ia tahu itu adalah pengalaman
“supranatural”, tapi apakah itu dari Allah, atau apakah itu dari “orang lain”? Pada saat ini,
Ron telah membuat penemuan besar di Turki (Yaitu Bahtera Nuh), dan telah menemukan
banyak bagian-bagian kereta di Laut Merah (tempat israel menyebrangi laut). Tapi tidak
pernah dia mengalami seperti ini. Rasanya seperti terjadinya petir pada langit biru di hari
yang sangat cerah. Dia harus menolak tawaran pria itu, setidaknya sampai dia bisa tahu
apakah ada alasan untuk percaya bahwa Tabut berada di lokasi itu. Jadi, ia dan anak-anak
pulang ke rumah seperti yang direncanakan. Tapi begitu di rumah, Ron mulai beberapa
penelitian yang serius dan belajar.

MENGAPA TABUT PERJANJIAN BERADA DI LOKASI ITU?
Dalam pencarian di Alkitab, Ron menemukan tempat terakhir Tabut itu disebutkan dalam
Alkitab:

2 Tawarikh
35:1 Kemudian Yosia merayakan Paskah 1 bagi TUHAN di Yerusalem. Domba Paskah
disembelih pada tanggal empat belas bulan yang pertama. 35:2 Ia menetapkan tugas para
imam, dan mendorong mereka menunaikan tugas jabatannya dalam rumah TUHAN. 35:3
Berkatalah ia kepada orang-orang Lewi yang adalah pengajar seluruh Israel dan orang-orang
kudus TUHAN: “Tempatkanlah tabut kudus itu di dalam rumah yang telah didirikan Salomo bin
Daud, raja Israel. Tidak usah lagi kamu mengusungnya. Sekarang layanilah TUHAN, Allahmu,
dan Israel, umat-Nya!
35:19 Paskah itu dirayakan pada tahun kedelapan belas pemerintahan Yosia.

Ini adalah sekitar tahun 621 SM, hanya 35 tahun sebelum kehancuran Yerusalem dan Bait
Allah oleh Nebukadnezar, ketika Yehuda pergi ke tahap kedua dari pembuangan Babel
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Allah oleh Nebukadnezar, ketika Yehuda pergi ke tahap kedua dari pembuangan Babel
mereka. Apa ini memberitahu Ron? Ia mengatakan kepadanya bahwa Tabut menghilang dari
catatan Ilahi antara tahun 621 SM sampai 586 SM. Karena Bait Allah itu benar-benar hancur,
tidak ada keraguan bahwa Tabut itu TIDAK ada setelah waktu itu. Selama Ron terus belajar,
ia melihat sesuatu, ia menemukan yang aneh-dalam 2 Raja-raja 24:13, 2 Raja-raja 25:13-18,
dan Yeremia 52:17-23, catatan yang sangat rinci diberikan dari item yang dibawa ke Babel
dari “rumah raja “dan” rumah Tuhan “- itu bahkan menyebutkan benda-benda kecil seperti”
sendok “, dll.

Tapi Tabut ini tidak disebutkan. Baik itu disebutkan dalam daftar hal-hal yang dibawa kembali
dari Babel dalam Ezra 1:07-01:11. Karena kita diberitahu dalam Yeremia 27:21,22 bahwa
segala sesuatu dibawa ke Babel dari “rumah Tuhan” akan dikembalikan, dan karena Tabut
tidak termasuk barang-barang yg kembali, ini membuktikan bahwa Tabut tidak pernah dibawa
ke sana. Sisak dan Sanherib juga mengambil item dari “rumah Tuhan” – yang tidak termasuk
Tabut.

Jadi apa yang terjadi? Dalam 2 Raja-raja 25:1, bercerita tentang pengepungan Yerusalem
oleh Babel, kita diberitahu bahwa mereka (tentara Babel) membangun “benteng berbentuk
lingkaran” – yang berarti mereka membangun sebuah “tembok pengepungan”. Ayat ini lebih
lanjut mengatakan bahwa pengepungan berlangsung lebih dari setahun sebelum kota ini
diserbu. Dan dengan ayat ini Ron menemukan bukti yang menunjukkan kepadanya bahwa
Tabut bisa di lokasi yg telah ia tunjuk. Tentu saja, itu bukan bukti positif – untuk Ron hanya
berarti bahwa itu adalah kemungkinan. Apa akibat “tembok pengepungan” itu terhadap
tempat Tabut Perjanjian?.

TEMBOK PENGEPUNGAN
Tembok pengepungan dibangun untuk menyerang tentara di luar tembok kota yg diserang,
pada jarak di luar jangkauan senjata yang digunakan oleh kota itu – senjata-senjata apa yg
ada selama waktu itu?

2 Tawarikh 26:14
Uzia memperlengkapi seluruh tentara itu dengan perisai, tombak, ketopong, baju zirah, busur
dan batu umban.
15 Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang, ciptaan seorang ahli, yang dapat
menembakkan anak panah dan batu besar, untuk ditempatkan di atas menara-menara dan
penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyhur sampai ke negeri-negeri yang jauh, karena ia
ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat.

Uzia, yang dibicarakan dalam ayat ini, adalah raja lebih dari 100 tahun SEBELUM kehancuran
Yerusalem, dan kami di sini belajar bahwa mereka telah membuat “mesin” di “menara” dan
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“benteng” yang menembakkan “panah” dan “batu besar”. Mesin ketapel mampu mencapai
lebih dari 1.000 kaki, dan karena itu Ron beralasan bahwa tembok pengepungan akan
diposisikan diluar dari berbagai perangkat besar ini, dan karena itu, jauh dari tembok kota
dari situs yang telah ditunjuk. Dia menyimpulkan bahwa:

1. Tabut harus telah disembunyikan antara tahun 18 Yosia, (ketika kita diberitahu dia itu
dibawa ke kuil Salomo), dan 35 tahun kemudian, ketika kuil dihancurkan.
2. Tabut itu TIDAK dibawa ke Babel, berdasarkan informasi dari Kitab Suci yang
mengatakan apa yang pergi ke Babel & apa yang dikembalikan.
3. Tabut kemungkinan besar hanya disembunyikan sebelum penghancuran Bait Allah,
ketika Yerusalem dikelilingi oleh tembok pengepungan Babel dan.
4. Tabut itu tersembunyi di suatu tempat dalam batas-batas tembok kota Yerusalem dan
tembok pengepungan Babel.

Seluruh kota DAN bait suci dihancurkan tahun 586 SM oleh Babel, sehingga Tabut ini hanya
bisa selamat dari kehancuran atau penjarahan dengan TIDAK berada didalam kota.

Sekali lagi, situs yg ia tunjuk adalah, dia percaya, di luar tembok kota kuno dan di dalam
tembok pengepungan. Itu adalah anggapan berdasarkan studi, tapi masih perkiraan saja.
Namun, itu cukup untuk dasar keputusan untuk melanjutkan penggalian.

Bukit Golgota saat ini
KITAB APOKRIP
Sebelum kita melanjutkan, ada dua referensi dalam sumber-sumber non-Alkitab yang
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menarik. Dalam kitab yang kebenarannya diragukan 2 Makabe, kita membaca:

02:02 Catatan menunjukkan bahwa Yeremia yang … 4, … diminta oleh pesan ilahi, nabi
memerintahkan bahwa Kemah Pertemuan dan Tabut harus pergi bersamanya. Lalu ia pergi ke
puncak gunung tempat Musa melihat tanah yang dijanjikan Allah. 5 Ketika ia sampai di
gunung, Yeremia menemukan sebuah gua-tinggal, ia membawa tenda, Tabut, dan mezbah
dupa ke dalamnya, kemudian menyegel pintu masuk. 6 Beberapa sahabatnya datang untuk
menandai jalan keluar, tetapi tidak dapat menemukannya. 7 Ketika Yeremia mengetahui
tentang ini ia menegur mereka. `Tempat itu akan tetap tidak diketahui ‘, katanya,’ sampai
Tuhan akhirnya mengumpulkan umat-Nya bersama-sama dan menunjukkan belas kasihan
kepada mereka. 8 Kemudian Tuhan akan membawa hal-hal ini dengan cahaya lagi, dan
kemuliaan Tuhan akan muncul dengan awan, seperti yang terlihat baik pada zaman Musa,
dan ketika Salomo berdoa agar Bait Allah layak ditahbiskan.

Penulis, dalam surat ini untuk “saudara Yahudi di Mesir, orang Yahudi yang berada di
Yerusalem, dan orang-orang di negara Yudea”, menjelaskan di mana dia mendapat informasi
ini:

“Fakta-fakta yang sama yang ditetapkan dalam catatan resmi dan dalam catatan Nehemia
sama seperti Nehemia mengumpulkan sejarah raja-raja, tulisan-tulisan para nabi, karya-
karya Daud, dan surat-surat kerajaan tentang persembahan kudus, untuk menemukan
perpustakaannya, sehingga Yudas juga telah mengumpulkan semua buku yang telah
tersebar sebagai akibat konflik baru-baru ini. Hal ini ada di tangan kita,. dan jika Anda
membutuhkan salah satu dari mereka, kirimlah utusan untuk mereka. “

Juga patut diperhatikan: kutipan di 2 Makabe, di atas, bisa saja salah diterjemahkan selama
bertahun-tahun dan awalnya telah menyatakan bahwa Tabut tersembunyi TIDAK di gunung
tempat Musa ketika ia memandang tanah perjanjian (Gunung Nebo, Ulangan 32:49), tetapi
sebaliknya bisa berarti bahwa Tabut tersembunyi DI gunung yang Musa LIHAT ketika ia
memandang tanah yang dijanjikan. Dari Nebo ia akan bisa melihat Yerusalem karena
ketinggian nya.

Dalam buku Pseudepigraphal disebut “Paralipomena Yeremia” (berarti “kata-kata sisa
Yeremia”) juga tertulis bahwa Yeremia, dalam ketaatan kepada perintah Allah,
menyembunyikan benda-benda suci dari Bait Allah tepat sebelum kehancuran Yerusalem.
Sekarang, jika buku-buku ini tidak dipercaya sebagai benar-benar akurat – bagaimanapun
juga, mereka menunjukkan tradisi yang kuat tentang hal yang telah disembunyikan Yeremia,
atau disembunyikan oleh orang lain, yaitu Tabut dan benda lain dari Bait Allah. Apakah ada
kebenaran di kedua buku ini? Mungkin. Sejak Yeremia adalah nabi di Yerusalem pada zaman
Yosia (ketika Tabut itu dibawa kembali ke dalam Bait Allah) dan dia terus hidup sampai
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dengan saat kehancuran Yerusalem, adalah logis untuk percaya bahwa mungkin Tuhan
mengarahkan dia untuk menyembunyikan Tabut dan barang-barang suci lainnya. Selain itu,
Yeremia menulis:

Yeremia 3:16
Apabila pada masa itu kamu bertambah banyak dan beranak cucu di negeri ini, demikianlah
firman TUHAN, maka orang tidak lagi akan berbicara tentang tabut perjanjian TUHAN. Itu tidak
lagi akan timbul dalam hati dan tidak lagi akan diingat orang; orang tidak lagi akan
mencarinya atau membuatnya kembali.

Implikasinya di sini adalah bahwa pada saat dia menulis ini (pada masa pemerintahan Yosia,
ay 6), mereka masih memiliki Tabut di tangan mereka. Seluruh bagian ini, yang dimulai
dengan ayat 6, adalah sebuah permohonan untuk kembali dari kemurtadan mereka,
meskipun pembuangan mereka sudah dinubuatkan oleh Yesaya. Oleh karena itu, mungkin 
ayat ini di atas tentang Tabut Perjanjian menjadi prediksi bahwa mereka tidak lagi akan
memiliki ketika mereka kembali dari pembuangan? Hanya dua ayat kemudian, ia menulis:

Yeremia 3:18
Pada masa itu kaum Yehuda akan pergi kepada kaum Israel, dan mereka akan datang
bersama-sama dari negeri utara ke negeri yang telah Kubagikan kepada nenek moyangmu
menjadi milik pusaka.

“Tanah utara” itu Babel di mana mereka akan segera menghabiskan 70 tahun masa
pembuangan. Kalau pemahaman ini benar, ini menunjukkan bahwa Yeremia telah memiliki
pengetahuan bahwa mereka tidak lagi memiliki Tabut ketika mereka kembali dari Babel.
Bahkan, dalam Yehezkiel, ketika ia memberikan petunjuk bagi bait suci, ia tidak memberikan
instruksi tentang Tabut Perjanjian.

Sejak Yerusalem dikelilingi oleh tembok pengepungan Babel selama waktu itu Tabut
sepertinya telah menghilang, Ron percaya mungkin seseorang telah memindahkan ke lokasi
dalam dinding pengepungan dengan tidak terdeteksi. Kutipan yg kita baca di atas setuju
dengan “waktu”, tetapi kami tidak tahu pasti – dan lagi, buku-buku tersebut tidak terinspirasi
oleh Roh jadi kami tidak bisa bergantung padanya.
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Yerusalem terletak di dua bukit, secara tradisional disebut sebagai “bukit Moriah” dan “bukit
Sion “. Moriah disebelah kanan, sedangkan Sion disebelah kiri (meskipun Alkitab mengacu ke
seluruh kota sebagai” Sion “). Di sebelah paling kanan dapat dilihat awal bukit Zaitun.
“Moriah” hanya disebut dua kali dalam Alkitab – pertama sebagai tempat Abraham
diperintahkan untuk membawa Ishak dan mempersembahkannya sebagai korban, dan kedua
sebagai tempat di mana Bait Allah dibangun:

Kejadian 22:2
Firman-Nya: “Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke
tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu
gunung yang akan Kukatakan kepadamu.”

2 Tawarikh 3:1
Salomo mulai mendirikan rumah TUHAN di Yerusalem di gunung Moria, di mana TUHAN
menampakkan diri kepada Daud, ayahnya, di tempat yang ditetapkan Daud, yakni di tempat
pengirikan Ornan orang Yebus itu.

Situs tempat Ron menggali merupakan bagian dari perpanjangan sebelah utara Gunung
Moriah. Di sisi timur, selatan dan barat Yerusalem adalah lembah yang sangat dalam yang
melindungi kota dari penyerbu asing. Tapi di sisi utara, mereka rentan. Oleh karena itu, “parit
kering” atau parit yang digali dari “Gunung Moriah” di sebelah utara untuk mencegah musuh
bisa mencapai dan menembus dinding sepanjang punggung bukit ini. Kemudian, diwaktu
yang tidak diketahui, bagian utara dari “Moriah”, sekarang dipisahkan dari kota, digunakan
sebagai tambang batu. Dimulai pada ujung selatan bagian itu kini dipisahkan dari “Moriah”, di
sisi barat, batu itu dipotong dari gunung, menurunkan tingkat tanah dari parit yang
membentang di luar dari dinding utara.
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Situs yg Ron tunjuk adalah sepanjang permukaan galian (tebing) dari “Gunung Moriah.”. Sisi
tebing ini disebut oleh beberapa orang sebagai “tebing Kalvari” karena mengandung “wajah-
tengkorak” dimana banyak orang percaya adalah “Golgota” atau “Kalvari” di mana Kristus
disalibkan. Tempat ini juga berisi situs tradisional disebut “Gua Yeremia”, “Taman Makam” (di
mana banyak orang percaya bahwa Kristus telah dikuburkan) dan St Etienne yang berisi
sebuah kompleks besar makam Yahudi. Tebing itu ratusan meter panjangnya. Dan menurut
keyakinan Ron tempat ini adalah area umum penyaliban, dan “Taman Makan”, ia juga
percaya, bahwa memang Yusuf dari Arimatea yang pernah memegang tubuh Kristus. Tapi hal-
hal ini tidak berhubungan dengan proyek ini. Dia sekarang mencari Tabut Perjanjian.
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Sketsa Bait Allah
PENGGALIAN DIMULAI.
Waktu itu Januari, 1979 ketika Ron dan anak-anaknya kembali. Salju turun di tanah. Dia
sekarang harus memutuskan bagaimana dan di mana untuk memulai. Situs yg telah ia tunjuk
telah digunakan sebagai tempat pembuangan sampah dan tampaknya sedikit saja harapan
di mata manusia. Ini terletak di sepanjang tebing dimana tanah bertemu permukaan-tebing.
Dia telah menyelidiki daerah yang berdekatan dengan tebing curam dan menyadari bahwa
tanah telah dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi hari ini, yang berarti bahwa lantai batu itu
berada beberapa feet di bawah permukaan tanah sekarang.

Di masa lalu, Yerusalem telah dihancurkan berkali kali. Dan metode membangun kembali kota-
kota kuno adalah hanya membangun di atas reruntuhan. Saat ini, puing-puing dihapus
sebelum membangun kembali, tapi tidak begitu waktu itu. Inilah sebabnya mengapa para
arkeolog bisa menemukan bukti-bukti banyak kota yang telah ada di situs yang sama –
mereka hanya menggali melalui tingkat masing-masing berturut-turut ke tingkat berikutnya
sampai mereka mencapai batuan dasar – yang menunjukkan bahwa mereka telah mencapai
kota pertama yang didirikan pada situs tertentu.
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Situs yg Ron gali memiliki permukaan tanah beberapa feet lebih tinggi dari lantai tambang di
selatan sebelum tembok kota. Jadi, ia dan anak-anak bisa berbuat apa-apa, tetapi mulai
untuk menggali lurus ke bawah.

Lokasi asli yg ia tunjuk pada tahun 1978 terdapat sebuah batu yang sangat besar yg nyaris
terbuka di atas permukaan, dan Ron memutuskan untuk mulai menggali beberapa meter ke
kanan. Itu menjadi pekerjaan porsi raksasa – ketiga, Ron, Danny dan Ronny, akhirnya
menyingkirkan berton-ton batu dan puing-puing, harus menyaring semua itu untuk setiap
artefak. Ini merupakan persyaratan dari Departemen Kepurbakalaan yang akan selalu
mereka patuhi.

PENEMUAN PERTAMA MEREKA
Jadi, mereka menggali lurus ke bawah sepanjang tebing, membentuk dinding curam dengan
tanah yg mereka singkirkan. Hampir segera, Ron melihat seperti sebuah rak dari potongan
relung wajah tebing. Menggali kebawah lebih lanjut, ia menemukan ada tiga dari potongan
relung muka tebing dengan yang lebih kecil di sisi kanan.

Ia yakin bahwa relung ini dibuat pada permukaan-tebing untuk tempat “tanda” atau
pemberitahuan. Dan karena lokasi di sekitar dari “wajah-tengkorak”, dan karena ada tiga
relung, ia percaya bahwa itu adalah tempat di mana pemberitahuan yang menyatakan tindak
pidana korban penyaliban dalam tiga bahasa ditempatkan.

PENYALIBAN JAMAN ROMAWI
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Dia telah mempelajari informasi yang tersedia di penyaliban Romawi dan telah menemukan
bahwa mereka menggunakan bentuk hukuman sebagai alat pencegah kejahatan. Kutipan
terkenal Quintillian menjelaskan:

“Setiap kali kita menyalibkan penjahat, jalan raya yang sangat ramai dipilih, sehingga banyak
orang akan melihatnya dan dapat tergerak oleh rasa takut, karena semua hukuman tidak
berkenaan untuk balas dendam tetapi untuk contoh.”

Penyaliban Romawi terdiri dari tiga unsur dasar, semuanya dg sempurna dijelaskan di kisah
penyaliban Kristus – pertama didera, kemudian memikul kayu salib sambil dikutuk ke tempat
penyaliban, dan akhirnya terhukum dipaku atau diikat pada kayu salib dan kemudian kayu
salib ditegakkan pada tempatnya.

Tapi faktor yang lain juga terlibat. Untuk membuat jera, maka TINDAK PIDANA dari terhukum
harus dipasang dan terlihat jelas oleh orang yang lewat. Untuk tujuan ini, mereka
menggunakan titilus, yang adalah papan ditutupi dengan gipsum, ditulisi dengan huruf-huruf
hitam. Hal ini biasanya dilakukan di depan korban dalam perjalanan ke penyaliban, dan
kemudian dipasang di atas salib dan terlihat jelas. Gambaran umum tentang penyaliban
Kristus adalah satu tanda yang ditulis oleh Pilatus dipakukan di kayu salib-Nya di atas kepala-
Nya.

Hal ini mungkin telah cukup, namun dalam rangka untuk orang yang lewat dapat membaca
tanda-tanda ini, yang ditulis dalam tiga bahasa yang berbeda, tanda itu harus cukup besar,
jauh lebih besar daripada pemberitahuan yg ditulis tangan pada kertas. Baru-baru ini kami
belajar banyak tentang jarak penglihatan dari tanda-tanda di museum baru kami. Kami
memasang tanda-tanda yang tampak sangat besar kepada kita (huruf enam dan delapan
inci), tetapi ketika kita menempatkan mereka di gedung kami dan berjalan di seberang jalan,
atau bahkan ke ujung tempat parkir, kami menemukan bahwa mereka sangat sulit untuk
dibaca. Sebuah tanda yang ditulis oleh Pilatus pada selembar kertas, dipakukan di kayu salib,
akan hampir mustahil untuk dibaca bahkan oleh mereka yang berdiri di depan salib.
Tambahkan ke fakta bahwa di Yerusalem, tiga bahasa yang berbeda umum dipakai (Ibrani,
Yunani dan Latin) dg itu menjadi jelas bahwa tanda-tanda di atas kepala Kristus jauh lebih
besar daripada yg telah sering kami percaya.
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Ketika ia pertama kali menemukan relung, ia menempatkan papan di dalamnya untuk tujuan
demonstrasi. Menggali lebih dalam, dan menunjukkan bahwa tidak ada ceruk lebih lanjut di
bawah ini, dia membuat papan pengumuman dicat dengan tiga bahasa yang mereka atur dan
difoto. Dia percaya relung yang jauh lebih kecil adalah untuk elang Romawi yang pernah ada.
Tetapi sekali lagi, ini bukan tujuan dari penggalian ini sehingga mereka terus menggali.

Goa Yeremia
KEMBALI KE SITUS AWAL

Ron merasa dibenarkan pada awal penggalian beberapa meter dari situs aslinya, karena
berada di daerah umum yang sama. Dan dengan penemuan relung, ia puas bahwa belum
sepenuhnya upayanya sia-sia – tapi ia masih memiliki tujuan lain untuk penggalian ini.

Ketika mereka mulai menggali di sekitar batu besar memanjang yang keluar dari situs aslinya,
ia menemukan bahwa ada cukup ruang di balik itu (antara batu besar dan permukaan tebing)
dan mulai menggali mereka. Ketika mereka mulai menggali ke bawah, mereka segera tiba di
item lain yang menarik. Diukir pada permukaan-tebing ada sebuah lubang yang memanjang
melalui bagian menonjol batuan memungkinkan tali atau objek serupa yang akan dimasukkan
melaluinya. Perhatian besar jelas ditujukan lobang ini yg menunjukkan bahwa ia memiliki
fungsi penting, tetapi mereka akan belajar hal itu nanti.
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Mereka mencapai batuan dasar 38 meter di bawah permukaan tanah sekarang. Dengan hati-
hati menghapus puing-puing, mereka menemukan diri mereka dalam lubang berdiameter
sekitar 15 kaki dengan bentuk lingkaran dari batu yg mempunyai anak tangga melingkar
turun kebawah.

Pada beberapa waktu yg lampau lubang itu telah dimodifikasi dan diplester, digunakan
kembali sebagai sebuah waduk. Salah satu dari penjelasan ini akan menjelaskan kehadiran
“lubang tali” terpahat di tebing– itu untuk tali yang menarik ember atau kendi yang
diturunkan ke dalam lubang untuk mengambil biji-bijian atau air. Ron memahat plester dan
menemukan sejumlah besar gerabah di antara kotoran dan puing-puing yg digunakan
sebagai isi untuk membentuk sumur tersebut.

Ketika ia memberikan potongan-potongan keramik ke dinas Antiquities dan mereka
memeriksanya, mereka memberitahu Ron bahwa beberapa dari mereka dari jaman orang
Yebus (sebelum Daud merebut kota itu). Spesimen tanggal terbaru tersebut berasal dari
periode Romawi, yang mengatakan kepada kita bahwa tempat penyimpanan gandum
diplester selama zaman Romawi.
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Menyenangkan memang penemuan-penemuan itu, tetapi hal itu bukan apa yg Ron cari. Ron
berpikir batu ini terlalu simetris untuk menjadi batu yg dibentuk alam, sehingga ia
memutuskan untuk mengambil dan memeriksanya lebih dekat. Ketika ia mengangkatnya, dia
menemukan bahwa itu menutupi lubang persegi dipahat ke dalam batuan dasar.

LUBANG TEMPAT MENDIRIKAN SALIB

Seperti yang diharapkan, ada banyak kotoran dan puing-puing di mana-mana. Ketika dia
memeriksa lubang ini dan membersihkan kotoran di sekitarnya, ia menemukan bahwa lubang
itu memiliki retakan besar memanjang keluar dari situ. Ketika mereka menyingkirkan lebih
banyak kotoran dan puing-puing, ia menemukan rak seperti mimbar dari batu yang
memanjang keluar sekitar 8 meter dari permukaan tebing, dan lubang persegi itu dipahat
dalam “rak” ini.

Tidak ada lubang yg lain lagi di rak seperti mimbar, sehingga ia mulai menggali ke dalam
tanah di depan dan sejajar dengan “platform”. Saat itu sekitar empat kaki sebelum ia sampai
ke tingkat yang lebih rendah dari batuan dasar, dan di sini dia menemukan tiga lubang
persegi dipahat di batu di depan “platform” ini. Pengukuran menunjukkan bahwa ketinggian
“platform” dengan lubang persegi dan retakan terletak lima meter tepat di bawah tiga relung
dalam permukaan tebing, yg sekarang di atas permukaan tanah. Kesimpulan sebelumnya
bahwa relung adalah untuk tanda-tanda yang menyatakan kejahatan korban penyaliban
dalam tiga bahasa Yerusalem sekarang didukung oleh fakta bahwa ia telah menemukan lebih
banyak lubang persegi, semuanya sekitar 12-13 inci persegi, dipahat dalam batuan yg dia
sangat yakin salib pernah didirikan. Yang satu ditinggikan di atas sisanya (pada platform
seperti rak dari batuan dasar), ia percaya, itu tempat Kristus!

Struktur bangunan yang masih utuh menunjukkan bahwa bangunan menutupi seluruh situs.
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Ia menyimpulkan, berdasarkan bukti yang mereka temukan, bahwa gereja Kristen telah
dibangun di atas tempat penyaliban Kristus – dinding batu memanjang sepanjang tebing-
tepat di belakang lubang salib yang berada di “seperti-platform” pada rak batuan dasar.
Tampaknya bahwa ini adalah tempat di mana pelaku kriminal besar disalibkan, berada
beberapa kaki lebih tinggi di atas orang-orang yg disalibkan di sekelilingnya. Batu altar
didirikan di dinding batu, hampir tepat di atas lubang salib yg ditinggikan.

RETAKAN PADA LUBANG SALIB

Retakan memanjang dari lubang salib pada “platform” yg lebih tinggi tampak oleh Ron telah
disebabkan oleh gempa bumi – itu tidak menunjukkan bukti telah dibentuk dg pahat.

Ketika ia menyingkirkan puing-puing dari lubang salib, akhirnya dia mencapai bagian dasar
dan mengukur itu panjangnya 23,5 inci ke dalam batuan dasar padat, sedangkan retakan
kelihatannya jauh lebih dalam lagi. Tapi saat ini, dia tidak mencoba untuk membersihkan itu ia
juga tidak mengukurnya. Ini akan terjadi lebih dari setahun kemudian sebelum dia akan
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belajar bahwa retakan panjangnya sekitar dua puluh feet ke dalam batuan dasar.

MENENTUKAN MASA/WAKTU BANGUNAN ITU

Dia menemukan koin selama penggalian yang membantu untuk mempersempit perkiraan
tanggal bangunan itu. Dia menemukan koin Romawi dengan Kaisar Tiberius yang berkuasa
pada tahun 14-37 Masehi, yang merupakan koin bertanggal paling tua yang mereka temukan.
Koin terbaru berasal dari sekitar tahun 135 masehi. Hal ini konsisten dengan sejarah
Yerusalem dan menempatkan tanggal bangunan antara waktu penyaliban dan tahun 135
Masehi. Tapi informasi lebih lanjut menunjukkan bahwa bangunan itu kemungkinan besar
dibangun setelah tahun 70 Masehi. Sebelum tahun 70 Masehi, (ketika kota dan Bait Allah
benar-benar dihancurkan oleh jenderal Roma, Titus), Yerusalem masih di bawah kekuasaan
Romawi dan hukum penyaliban akan tetap digunakan. Yosefus menceritakan bagaimana
Titus, selama pengepungan Yerusalem, memiliki sebanyak 500 orang per hari yg disalibkan
(Perang Yahudi, Buku V, Bab XI, ayat. 1).

HAMPIR 2 TAHUN LAMANYA PENGGALIAN
Pada saat ini, Ron dan anak-anak telah bekerja selama hampir dua tahun. Mereka telah mulai
pada Januari 1979 dan sekarang akhir 1980. Tentu saja, mereka tidak bekerja terus menerus
Ron adalah seorang ahli anestesi dengan kewajiban bertugas di rumah sakit. Karena sifat
pekerjaannya, ia mampu mengatur waktu untuk datang beberapa kali setahun, tetapi mereka
hanya bisa tinggal selama beberapa minggu pada suatu waktu. Dan Ron mulai cemas. Mereka
telah membuat beberapa penemuan luar biasa, dan memberikan rincian kepada pemerintah
tentang penemuan mereka bersama dengan artefak yang mereka temukan. Beberapa item
boleh mereka miliki karena mereka dianggap tidak ada nilai yang signifikan.

Tapi mereka sudah menjelajahi seluruh bawah tanah dari permukaan-tebing, mencari pintu
masuk ke sebuah gua atau terowongan. Jika Tabut berada di lokasi itu, tentu akan
tersembunyi di sebuah gua, dia beralasan. Akhirnya, mereka terus mencari, Ron berkomentar
kepada anak-anak bahwa ia “terkesan” mereka harus menerobos batu tebing. Ronny
mengatakan ia berpikir itu adalah ide yang baik, tapi Ron menolak. Batuan itu sangat keras
dan dia tahu pekerjaan akan sulit. Akhirnya, saat Danny mengatakan kepada ayahnya bahwa
dia juga percaya yang mereka harus lakukan adalah menerobos tebing, Ron melunak dan
setuju. Itulah satu-satunya pilihan yang ada.

Dengan palu dan pahat, mereka mulai pekerjaan mereka. Itu tidak lama setelah mereka
menerobos batu ke ruang terbuka. Dengan memperbesar lubang, mereka melihat di
belakangnya sebuah gua dengan sekitar 15 kaki tingginya dan lebar yang kira-kira sama.
Merangkak melaluinya, mereka akhirnya berada di dalam gunung yang sebenarnya disebut
“Moriah”.
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Meja Roti Sajian
DIDALAM SISTEM GUA
Selama hampir dua tahun, mereka telah ada di terowongan bawah tanah, menemukan
artefak dan mengungkap struktur menarik hampir setiap hari. Tapi sekarang, mereka berada
dalam gua tandus yg mana mereka akan segera belajar bahwa itu merupakan bagian yang
sangat kecil dari gua alam dan terowongan sarang lebah yang sangat luas dalam gunung.
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Selama hampir satu tahun, mereka mengeksplorasi daerah ini, tidak menemukan bukti
adanya kehadiran manusia. Terowongan alam ini tidak semuanya terhubung satu sama lain,
dan mereka menghabiskan berjam-jam memahat melalui dinding gua, mencari terowongan
yang berdekatan yang akhirnya mereka temukan. Tapi mereka tidak menemukan apa pun
yang lain.
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Tahun 1981 berakhir, Ron dan anak laki-lakinya mengambil liburan musim dingin mereka
untuk datang ke Yerusalem dan bekerja. Meskipun dingin di sana di musim dingin, dalam
sistem gua suhu selalu sangat nyaman dan konstan, baik pada musim panas maupun musim
dingin. Tapi pekerjaan itu mulai menimbulkan korban pada mereka bertiga. Mereka semua
mulai demam dan sedikit menggigil. Mereka telah menghirup debu selama bertahun-tahun di
terowongan yang terbatas mungkin menyebabkan gejala seperti pneumonia pada mereka.
Akhirnya, pada malam Natal, Ron harus mengirim Ronny kembali ke AS karena dia sakit.
Danny harus mengikuti pada malam Tahun Baru. Ron, juga sakit tetapi ini adalah perjalanan
yang sangat khusus.

JANJI
Seperti saya jelaskan sebelumnya, Ron tidak pernah mendengar Allah berbicara dengan
suara – ia hanya berdoa tentang apa yang harus ia lakukan maka kadang-kadang menerima
“kesan”. Sekarang, ia telah menggali untuk waktu yang lama, dia mulai bertanya-tanya
apakah ia membuang-buang waktu dan salah menafsirkan apa yang ia lakukan. Dia, seperti
biasa, berdoa dan meminta untuk mengetahui apa yang harus dilakukan sebelum ia
menjadwalkan perjalanan Desember 1981 ini. Kali ini, meskipun ia masih tidak mendengar
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ada suara yang terdengar, dalam pikirannya datang janji bahwa ia akan menemukan Tabut
Perjanjian pada perjalanan itu. Dan ia percaya dengan segenap hatinya bahwa itu adalah
janji dari Tuhan. Tetapi keadaan bisa tampak buruk – Danny dan Ronny berdua sangat sakit,
dan Ron mungkin sama sakitnya tapi jauh lebih gigih (atau keras kepala) – dia tetap bekerja.
Karena sendirian tanpa anak-anak, ia membutuhkan bantuan.

Ketika menggali selama bertahun-tahun, ia telah mempekerjakan penduduk setempat untuk
membantu, sebagian besar pada pekerjaan diatas tanah, seperti pengangkutan dari puing-
puing. Setiap kali mereka membuka penggalian mereka dan bekerja, mereka harus benar-
benar mengembalikan tanah di atas sebelum mereka meninggalkan, ini adalah syarat supaya
mereka diizinkan untuk melanjutkan. Dan mereka memindahkan berton-ton tanah dan puing-
puing selama bertahun-tahun yang membutuhkan bantuan lokal dalam pengangkutan itu dari
atas tanah.

Dia bertemu seorang pemuda setempat yang telah didapati sangat jujur dan dapat
dipercaya, dan dia mulai menggunakan dia dalam penggalian yang sebenarnya ketika Ronny
dan Danny tidak ada. Bagi anda yang telah membaca catatan kita tentang “Gua Makhpela”
penggalian telah diperkenalkan kepada pria Arab muda, yang kami sebut “Yakobus” untuk
melindungi dia dan identitas keluarganya. Keluarganya memiliki tanah yang berisi gua makam
di Hebron yg kita yakini sebagai Gua Makhpela sejati. Selain mendapatkan kepercayaan Ron,
“Yakobus” bertubuh kecil dan ramping – sempurna untuk menyusup melalui terowongan
sempit penggalian. Dan “Yakobus” itulah yang Ron sewa untuk membantu dia saat Danny
dan Ronny absen.

MENJELAJAHI SETIAP SUDUT DAN CELAH
Ron dan anak-anak sudah menjelajahi sebagian besar terowongan selama tahun lalu, tapi
selalu ada yg belum. Ron mempunyai rencana perjalanan ini adalah untuk tidak meninggalkan
kemungkinan yang belum diselidiki. Dia dan “Yakobus” merangkak melalui sistem terowongan
besar, sekarang jauh lebih besar dan luas karena bagian yg telah mereka buka dan dinding
yg telah mereka pahat sampai tembus. Ron akan memutuskan kemana harus pergi
berikutnya kemudian ia dan Yakobus akan mengikuti terowongan itu. Jika dan ketika mereka
menemukan lubang kecil, Ron akan memperbesar cukup untuk “Yakobus” bisa merangkak
melaluinya, dan dia dengan hati-hati akan memeriksa dan melaporkan segala yg ia lihat
kepada Ron.

Mereka mengikuti salah satu jalan sangat sulit yang membawa mereka melalui “cerobong
asap” yang memanjang lurus ke atas dan sebuah terowongan sempit yang begitu kecil
sehingga Ron harus menghembuskan napas untuk dapat melaluinya. Dia harus berhenti
untuk mengambil napas dan ketika menghirup napas terowongan itu begitu sempit sehingga
dia tidak bisa mengisi paru-paru sepenuhnya. Ketika mereka berhasil melewatinya, Ron
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melihat pembukaan yang sangat kecil di dinding terowongan yg mereka masuki sekarang.

Langsung di depan itu ada stalaktit sekitar 16 inci panjangnya yang hampir tampak
“menjaga” lubang kecil. Dia mengetuk stalaktit sampai lepas (dan akhirnya membawanya
pulang di mana kita masih memiliki sampai hari ini). Mengintip melalui lubang kecil, ia tidak
bisa melihat apa-apa. Jadi, dia memperbesar sampai cukup untuk mengintip masuk. Semua yg
bisa ia lihat dengan bantuan senter bersinar melalui lubang, adalah ruangan yg benar-benar
penuh batuan (semua lebih besar dari ukuran “tinju”) dengan sekitar 18 inci jarak dari antara
bebatuan dan langit-langit. Ini tidak terlihat menjanjikan sama sekali, tapi ia tidak
meninggalkan apapun yang belum dijelajahi. Jadi dia memperbesar cukup untuk “Yakobus”
dapat merangkak melaluinya.

APA DISANA ? APA DISANA ?
Hampir segera setelah “Yakobus” merangkak melalui lubang kecil, ia panik dan tergopoh-
gopoh keluar, gemetar dan berteriak “Apa di sana? Apa di sana? Aku tidak mau kembali ke
sana!” Ron melihat di matanya ketakutan, yang sangat dan tak terucapkan, Yakobus
mengatakan ia belum melihat apa-apa! Tapi apa pun yg ia alami itu nyata, karena dia
meninggalkan tidak hanya ruangan itu saja, tapi seluruh sistem gua, dan tidak pernah
kembali.

Reaksi Yakobus inilah yang memicu kegembiraan dalam keraguan Ron – ia tidak akan pernah
melihat ruang itu lagi jika tidak karena ketakutan Yakobus. Sekarang sendirian dalam sistem
gua yang luas, dia mengambil palu dan pahat dan memperbesar lubang, merangkak
melaluinya. Dengan hanya sekitar 18 inci ruang kosong, ia harus berbaring di perutnya dan
tidak bisa membawa apa-apa kecuali senter di tangannya untuk penerangan. Berharap
setelah apa yang terjadi pada Yakobus, dia melihat arlojinya – pukul 14.00, Rabu, 6 Januari,
1982.

Senter bersinar turun melalui tumpukan banyak batu-batu besar, matanya sekilas melihat
sesuatu yang berkilauan. Dia mulai perlahan menyingkirkan batu satu demi satu dan
menemukan beberapa kayu kering membusuk tepat di bawah batu, dan kemudian juga
beberapa sisa-sisa kulit kering hewan yang membusuk dan berubah menjadi serbuk ketika ia
pindahkan. Kulit hewan itu menutupi meja berlapis emas dengan cetakan timbul di sisinya
yang terdiri dari pola berselang-seling antara lonceng dan buah delima. Hanya beberapa saat
kemudian ia menyadari bahwa setidaknya ini adalah benda suci dari Bait Allah pertama! Tapi
ia dalam ruang yang terbatas, ia tidak bisa mengungkap seluruh meja. Ia kemudian
menyimpulkan, setelah pemeriksaan lebih dekat, bahwa ini adalah Meja roti sajian.

PENEMUAN RETAKAN DI LANGIT-LANGIT YG DISEBABKAN GEMPA
Dengan adrenalin mengalir melalui pembuluh darahnya dan pengharapan yang besar, ia
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memandang sekeliling untuk melihat apa lagi yang bisa dilihat, yang mana tidak banyak. Dia
menyorotkan senternya ke sekitar area terbuka dan kemudian ke langit-langit. Di sana, ia
melihat sesuatu yang tertangkap matanya – itu adalah celah di langit-langit dengan
substansi hitam dalam retakan. Merangkak perlahan dan menyakitkan di atas batu ke bagian
belakang ruangan, ia melihat kotak batu memanjang melalui bebatuan. Kotak ini memiliki
penutup atas dari batu datar yang pecah menjadi dua dan bagian yang lebih kecil itu
bergeser ke samping, menciptakan pembukaan ke dalam kotak batu. Tapi tutup atas itu
terlalu dekat langit-langit sehingga sulit baginya untuk melihat ke dalam. Namun ia tahu
bahwa retakan di langit-langit tepat berada di atas bagian tutup batu yg retak, dan substansi
hitam jatuh dari celah ke dalam kotak dan sebagian telah memercik ke tutupnya. Pada saat
ini Ron ingat,  bahwa dia pingsan. Ketika ia menyadari bahwa retakan di langit-langit adalah
akhir dari celah yg ia temukan pada lubang tempat salib ditegakkan beberapa feet di
atasnya, dan substansi hitam adalah darah yang jatuh melalui celah ke dalam kotak batu, dia
tahu Tabut itu ada dalam kotak batu. Tetapi kenyataan yg luar biasa adalah bahwa Darah
Kristus benar-benar jatuh ke Tutup Pendamaian.

Ketika ia sadar, pukul 14:45. Sekitar 45 menit telah berlalu sejak ia memasuki ruangan,
namun dalam waktu yang singkat, dia menjadi saksi pertama untuk pemenuhan harfiah dari
semua pengorbanan yang dibuat oleh umat Allah sejak Adam dan Hawa, dan kemudian
secara khusus diatur oleh Allah sendiri, dalam hukum sistem korban (dalam kitab Imamat).
Sekarang ia tahu mengapa ia dan anak-anak harus melakukan penggalian tiga tahun terakhir
yg mana ia kadang-kadang merasa tak berguna. Jika mereka tidak menemukan pertama,
relung yg dibentuk, dan kemudian retakan gempa di lubang tempat salib didirikan, ia tidak
akan mengenali apa yang telah terjadi di sini. Dan janji yg telah Ron terima SUDAH digenapi –
ia menemukan Tabut Perjanjian pada penggalian kali ini.

Kondisi ruangan, benar-benar penuh dengan batu menyisakan ruang kosong sebesar 18 inci
dari langit-langit, membuat mustahil bagi Ron untuk melakukan hal lain. Dia tidak bisa melihat
akan ada cara yang memungkinkan bisa membawa apa pun kecuali pintu masuk yg
sebenarnya ke ruang ini ditemukan. Dia memanjat keluar melalui lubang kecil, kembali melalui
serangkaian terowongan berliku-liku dan lorong disegel dengan batu. Untuk orang yang
mencari melalui terowongan, akan muncul kesan bahwa lorong itu berakhir dengan
mendadak. Namun, batu itu bisa dg mudah disingkirkan oleh Ron saat ia kembali.

Ron tidak melaporkan pengalamannya kepada siapa pun pada waktu itu. Dia perlu waktu
untuk berpikir dan akan lama sebelum pikirannya berhenti berputar dengan segala yang telah
ia alami. Dia berharap menemukan Tabut dan membawa keluar, tapi yang kini tampak tidak
mungkin. Dia membuat beberapa perjalanan lagi ke dalam kamar, dan akhirnya melaporkan
ke pihak berwenang seperti apa yang dia temukan. Mungkin tidak bisa percaya apa yang

http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fdedewijaya.wordpress.com%2f2011%2f09%2f03%2fakhirnya-tabut-perjanjian-israel-di-temukan%2f&id=ma-140421115724-ab574c27
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

telah Ron temukan, atau mungkin akan timbul masalah baru bila hal ini diketahui umum,
atasannya menyuruhnya untuk tidak memberitahu siapa pun tentang penemuannya. Namun,
sudah terlambat untuk itu karena Ron telah mengatakan kepada beberapa orang dan ia
menceritakan fakta ini kepada mereka. Menyadari bahwa “sudah terlanjur”, mereka kemudian
memerintahkannya untuk tidak mengungkapkan rincian LEBIH detil daripada yang sudah
terungkap.

Saatnya tiba ketika Ron memberikan sesuatu kepada pihak berwenang dari penggalian yang
mana meyakinkan mereka bahwa ia SUDAH menemukan BEBERAPA item dari Bait yg pertama.
Kemudian rencana dirancang oleh pemerintah untuk “menguji” pengumuman, mereka ingin
hati-hati menentukan reaksi publik bahwa Tabut Perjanjian SUDAH ditemukan. Para pejabat
yg berurusan dg Ron  adalah pejabat pemerintah yg penting, terkait dengan kesejahteraan
rakyat, dan mereka menyadari bahwa pengumuman itu kemungkinan besar akan memicu
bentrokan berdarah antara mereka yang ingin segera menghancurkan mesjid di gunung itu
untuk membangun kembali Bait Allah, dan Arab. Upaya mereka untuk menguji reaksi publik
atas pembangunan kembali Bait yg baru mengakibatkan banyak pertumpahan darah, dan
banyak kematian.

MEMERIKSA TABUT DIDALAM KOTAK BATU
Ron kembali ke ruang pada beberapa kesempatan – suatu waktu dia mengambil “Bor Trinkle”
yang digunakan oleh ahli bedah ortopedi dan kolonoskop yg digunakan untuk melihat ke
dalam tubuh manusia. Dia ingin memastikan Tabut itu dalam kotak batu. Dia mencoba
mengebor sebuah lubang kecil dengan “Bor Trinkle” tetapi tidak akan menembus batu. Jadi ia
mengambil pahat batu berujung bintang dan palu nya untuk menyelesaikan pekerjaan. Dia
akan memalu ujungnya sedikit, kemudian memutarnya sedikit, memalu kemudian memutar,
berulang-ulang sampai ia memiliki sekitar 5/8 inchi lubang ke kotak batu. Kolonoskop ini
adalah perangkat optik dengan sumber cahaya yang kuat yang memungkinkan dokter untuk
mengintip ke dalam tubuh manusia, dan Ron telah meminjam sebuah dari salah satu dokter di
rumah sakit tempat ia bekerja. Memasukkan kolonoskop melalui lubang kecil, ia mengarahkan
ke bawah, memutar lensa sampai ia melihat apa yang ia kenal sebagai bagian bawah dari
mahkota-cetakan di sekeliling Tutup Pendamaian dan kemudian ia melihat sisi datar emas.
Karena kolonoskop tidak memungkinkan melihat area yang luas, dan karena ia memiliki
sedikit cara untuk memandu alat itu selain sedikit putaran, ia tidak bisa melihat banyak. Tapi
dia melihat cukup untuk TAHU itu adalah Tabut Perjanjian.
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Bor Trinkle

Kolonoskop
MENGUKUR KEDALAMAN RETAKAN GEMPA
Pada satu misi, ia menyuruh salah satu pembantunya duduk dilubang tempat salib yg retak
oleh gempa sementara dia memasukkan meteran logam melalui celah di langit-langit ruangan.
Ini memanjang sampai lubang salib dan ketika pembantunya menyambar untuk menunjukkan
bahwa meteran itu sudah menembus keluar, Ron mencatat bahwa retakan memanjang
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sampai dua puluh feet pada batuan padat.
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Sumber: www.anchorstone.com

PENGALAMAN SUPRANATURAL
Ketika Ron pertama kali memasuki ruangan itu berisi sejumlah item termasuk beberapa
perabot dari Bait Allah pertama yang ditutupi dengan kulit binatang, kayu dan kemudian batu
ditumpuk di atas mereka menyisakan sekitar 18 inci ruang kosong dari langit-langit. Untuk
alasan ini satu-satunya cara dia bisa bergerak di dalam ruangan itu adalah merangkak di
punggung atau perutnya. Di ujung ruangan ada kotak batu dengan tutup yang rusak yang
puncaknya hanya beberapa inci dari langit-langit. Hal ini mencegah dia dari melihat Tabut
pada kunjungan pertamanya ke kamar tapi membantu dia melihat celah di langit-langit dan
zat coklat (darah) yang mengarah langsung di atas kotak batu. Dia mengasumsikan dan
kemudian menegaskan bahwa kotak batu ini berisi Tabut Tuhan.

Pada kunjungan selanjutnya ke ruang ia mencoba dengan berbagai jenis kamera dan video
untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang Tabut. Tapi setiap kali gambarnya kosong
atau kabur sangat tidak jelas. Ini menimbulkan frustrasi besar dan rasa malu bagi Ron,
karena tidak dapat menghasilkan satu gambar yang jelas dari penemuan yang luar biasa.
Pada kunjungan keempat ke ruang Ron membawa kamera video 8mm dan tripod, bertekad
untuk mendapatkan gambar yang jelas dari Tabut.

Saat ia masuk melalui jalan yang sama yg selalu dia gunakan untuk mengakses ruangan, ia
segera menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat berbeda. Batuan yang selalu ada
menghambat jalannya tidak lagi di tempat. Bahkan ia bisa masuk kamar dan turun sampai ke
lantai. Pada saat itu ada cahaya datang di dalam ruang, sumbernya ia tidak dapat
sepenuhnya menjelaskan. Ron kemudian melihat bahwa ruang telah sepenuhnya dibersihkan
dari semua batu dan puing-puing, sebuah tugas yg Ron sudah tahu perlu dilakukan tetapi
yang akan membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikannya. Tapi sekarang pekerjaan itu
sudah selesai! Ruang benar-benar bersih tanpa tanda-tanda apapun dari puing-puing dan
Tabut Perjanjian itu sudah keluar dari kotak batu.

Seperti yang dapat Anda bayangkan Ron terkejut dengan apa yang dilihatnya. Tabut itu telah
diletakkan di dinding timur ruang tepat di bawah celah di langit-langit di mana darah Kristus
mengalir ke Tutup Pendamaian. Perabotan Bait yg lain ditempatkan di tempatnya yang layak
terhadap Tabut. Sisa item lainnya ditempatkan ke satu sisi.

Meskipun ia tidak dapat menjelaskan bagaimana, dinding tepat di belakang Tabut itu
menampilkan kristal dan bercahaya dengan pola warna pelangi. Tampak oleh Ron bahwa
dinding kristal ini adalah sumber cahaya yang menerangi ruangan. Ketika ia sedang
mengamat-amati tiba-tiba ia menyadari bahwa ia tidak sendirian di ruangan. Ron menyatakan
bahwa dia bisa “merasakan” dengan tubuhnya bahwa ia di hadapan para malaikat.
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Ia melihat bahwa ada empat pria muda didalam ruang bersamanya. Mereka tidak tampak
seperti malaikat, tetapi tampak sebagai pria muda berpakaian normal “pakaian jalanan”. Tapi
Ron tahu bahwa mereka adalah malaikat. Dia berdiri di sana membeku selama beberapa saat
tidak mampu bergerak atau bahkan berbicara. Dia ingin bertanya apa yang mereka lakukan di
sana, tapi ia tidak mampu melakukannya.

Kemudian salah satu malaikat melangkah maju (ini adalah satu-satunya dari empat malaikat
yang akan berbicara kepadanya) dan Ron diberitahu bahwa mereka adalah orang-orang yang
tugasnya adalah untuk menjaga Tabut Perjanjian. Mereka telah melakukan tugas ini sejak
pertama kali Musa menempatkan loh batu di dalamnya. Dia mengatakan kepadanya bahwa
Allah ingin seluruh dunia melihat hal ini pada suatu titik tertentu dalam waktu. Dia kemudian
memerintahkan Ron untuk mendirikan tripodnya dan kamera video di tempat tertentu dan
menyalakannya.

Setelah Ron melakukan ini empat malaikat pergi ke Tabut, mengangkat Tutup Pendamaian
dan menempatkan di samping Tabut. Malaikat yang telah berbicara kepadanya memanggilnya
ke depan dan menyuruhnya untuk mengambil loh batu. Ron membungkuk dan memungut loh
batu sepuluh perintah Allah. Dia kemudian mundur beberapa langkah dan para malaikat
meletakkan Tutup Pendamaian kembali ke Tabut. Setelah beberapa saat yg canggung
malaikat mengulurkan tangan dan mengambil loh batu dari Ron, berjalan ke sebuah relung di
dinding ruang yang tampak seperti rak dan menempatkan loh batu di atasnya. Rak ini dekat
dengan pintu masuk asli yang digunakan oleh mereka yang menyembunyikan Tabut pada
lebih dari 2500 tahun yang lalu.
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Ini bukan Loh Batu yg asli
Dia kemudian berjalan kembali ke Ron dan menceritakan dua hal. Yang pertama adalah
bahwa jika Ron tetap setia, ia akan memiliki bagian dalam membawa keluar loh dari batu
sehingga mereka mungkin akan dipajang. Yang kedua adalah bahwa Tabut itu tidak untuk
diungkapkan ke dunia atau loh batu tidak dipajang sampai tak lama setelah sebuah hukum
telah disahkan yang akan berusaha untuk memaksakan tanda binatang(666) pada orang.

Setelah pertemuan Ron mengumpulkan peralatan kamera dan meninggalkan ruangan melalui
pintu masuk asli. Dengan mengikuti terowongan ini ia mampu menemukan jalan keluar dari
sistem gua dan kembali ke jalan. Dia segera bergegas ke kamar hotelnya di mana ia memutar
kembali rekaman acara tersebut. Dia harus melihat apakah Tabut, para malaikat dan loh batu
muncul jelas di video. Didalam keheranannya semuanya muncul dengan jelas. Dia sangat
bersemangat. Tapi tiba-tiba kegembiraan berubah menjadi ketakutan. Dia menyadari apa
yang telah ada di tangannya, namun malaikat itu mengatakan kepadanya bahwa hal-hal ini
tidak boleh diungkapkan sampai hukum tanda binatang (666) disahkan. Apa yang harus
dilakukan dengan rekaman ini? Tak diragukan lagi video yang paling penting yang pernah
dibuat. Dimana ia akan menyimpannya? Bagaimana ia menjaganya supaya tetap aman?.
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Setelah tidak ada jawaban yang jelas untuk masalah ini, akhirnya ia memutuskan bahwa cara
terbaik adalah kembali ke kamar dan bertanya pada malaikat apa yang harus dia lakukan. Dia
kembali ke dalam kamar dan empat malaikat berada di sana. Malaikat yang berbicara
kepadanya tadi melangkah maju dan bertanya apa yang dia inginkan. Ron mengatakan
kepadanya bahwa ia tidak memiliki tempat yang aman untuk menyimpan rekaman. Lalu
malaikat itu mengulurkan tangan dan mengambil kaset itu dari tangan Ron. Dia berjalan ke
tempat loh batu yg masih ada di relung di dinding ruang dan menempatkan rekaman video di
atas mereka. Menurut Ron disanalah semuanya tetap sampai hari ini.

Ini adalah lanjutan dari apa yg malaikat itu katakan kepadanya, Ron mengatakan bahwa
melalui pengalaman ini ia mengerti lebih dari kalau dia diberitahu melalui kata-kata. Dia
sangat terkesan bahwa video, yg ia rekam dalam ruang akan dipublikasi ke seluruh dunia dan
bahwa loh batu yang tangan Allah sendiri telah menulis Hukum-Nya akan dipajang, tapi Tabut
Perjanjian akan tetap berada dalam ruang itu.

Berdasarkan informasi ini, ditambah kesepakatan dengan pemerintah Israel, bahwa ia akan
merahasiakan informasi tertentu tentang Tabut dan lokasinya.

Ron juga menyatakan bahwa sejauh yang dia tahu tidak ada orang lain ada di ruang kecuali
dirinya sendiri. Namun, karena dia tidak selalu ada disana, adalah mungkin bahwa orang lain
bisa masuk kamar dan melihat Tabut JIKA malaikat-malaikat penjaga itu mengizinkannya. Jika
tidak, oleh karena sistem terowongan di daerah itu, tak seorang pun akan mampu
menemukan jalan kesana.

ISI RUANGAN ITU
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Selama beberapa kunjungan ke ruangan, ia mencoba untuk benar-benar mengeksplorasi
isinya. Ia mengukur kamar dan menemukan 22 feet panjangnya, 12 feet lebarnya, sedangkan
2 sisi lainnya mengikuti garis wajah tebing, membentuk ruang yang dipersempit di salah satu
sudut. Benda-benda yang dilihatnya di ruang itu yg ia merasa yakin dalam mengidentifikasi
adalah: Tabut Perjanjian dalam kotak Batu, Meja roti sajian; Altar Dupa Emas yang ada di
depan tabir, Pedupaan Emas, Kaki dian emas yg bercabang tujuh dg lampu minyak emas di
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setiap ujungnya, sebuah pedang yang sangat besar (pedang goliath), sebuah Efod, sebuah
mitra dengan delima gading di ujungnya, anak timbangan syikal kuningan, banyak lampu
minyak, dan sebuah cincin kuningan yang tampaknya untuk menggantung tirai atau sesuatu
yang serupa.

Ada lebih banyak benda-benda, tetapi semua ini Ron positif dapat mengidentifikasi. Semua
benda-benda itu ditutupi oleh kulit binatang kering membusuk berwarna gelap, lalu kayu kayu
busuk kering di atas kulit, dan akhirnya batu-batu besar bertumpuk atas segala sesuatu.

Loh Batu masih dalam Tabut, di bawah Tutup Pendamaian. Di belakang Tabut adalah bilik kecil
terbuka yang masih berisi “Kitab Hukum” dan diduga ditulis oleh Musa sendiri.
Sepengetahuan Ron Kitab Kejadian tidak ada hanya Keluaran, Bilangan, Imamat, Ulangan.
Hal yang Ron kagumi bahwa gulungan kitab yang ditulis pada kulit binatang, berada dalam
kondisi sempurna (tidak lapuk) sampai hari ini.

LAMPU MINYAK DI RUANGAN ITU
Di dalam ruangan itu, didekat pintu masuk asli yang sekarang disegel, ia menemukan total
tujuh lampu minyak yang Ron percaya telah ditinggalkan oleh mereka yang membawa
barang-barang ke dalam kamar. Jelaga pada lampu dan batu yg atasnya lampu-lampu itu
diletakkan jelas menunjukkan arah angin yang mengikuti mereka ke dalam terowongan.
Salah satu lampu banyak hiasannya dan menampilkan karakteristik Asyur, yang konsisten
mempengaruhi budaya Yudea pada waktu sesaat sebelum pembuangan ke Babel. Gambar
lampu minyak ini tidak diambil dengan kamera karena desain lampu tidak jelas gambarnya
ketika  difoto.

Gambar ini dibuat dengan menempatkan lampu di atas mesin fotokopi untuk mengungkapkan
sedikit dari desainnya, yang kita temukan dengan sangat menarik.
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Di pusatnya menggambarkan kambing atau domba jantan berdiri di atas kaki belakangnya,
makan dari pohon anggur. Adegan ini sangat mirip dengan patung yang ditemukan di
kuburan di kota Ur Sumeria, terlihat di atas kanan. Gambar ini mungkin mewakili domba yang
tersangkut di belukar pada saat yang tepat ketika Abraham akan mengorbankan anaknya,
Ishak, yang bertindak sebagai kurban pengganti, menyelamatkan hidup Ishak – sebuah
“bayangan” dari Mesias yang akan datang. Konsep ini lebih terlihat dalam “pohon kehidupan”
Het, seperti yang telah ditafsirkan, yang dapat dilihat dalam dekorasi di sebelah kanan dari
kota Gordium yang bertanggal pada abad 6 SM, perkiraan waktu yang sama dengan lampu yg
Ron temukan. Ini merupakan pemikiran menarik untuk mempertimbangkan kemungkinan
hubungan antara desain lampu dan kisah “domba jantan di belukar” yang telah menjadi
korban pengganti-karena lampu yang ditinggal dalam ruang DALAM Gunung Moriah dimana
Abraham membawa Ishak untuk mempersembahkan dia sebagai korban, dan ditempat yg
sama di Gunung Moriah adalah tempat Mesias meninggal, korban “pengganti” untuk manusia
yang jatuh. Tapi ini hanya dugaan yang menarik dari saya.
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GUA ZEDEKIA
Pada musim dingin tahun 1854, Dr Barclay, seorang dokter dan misionaris, pergi berjalan-
jalan di Yerusalem. Dia berjalan ke situs dari Gua Yeremia tradisional yang berada di
sepanjang lereng Kalvari. Saat ia berjalan melewati Gerbang Damaskus, tiba-tiba anjingnya,
berlari di depannya, lenyap. Saat ia mencari anjingnya yang tidak menanggapi seperti yang
biasanya, ketika ia meniup peluit miliknya, ia mendengar gonggongan tertahan dari arah
tembok kota. Ketika dia mendekati dinding, ia melihat sebuah lubang yang dalam dan ketika
dia mengintip ke dalam, ia mendengar anjingnya menggonggong. Dan ini adalah kisah
bagaimana “Gua Zedekia itu” ditemukan (atau ditemukan kembali).

JATUH KORBAN
Sumber: www.anchorstone.com

Suatu waktu di pertengahan tahun 1990 Ron Wyatt mengunjungi Yerusalem. Seperti
kebiasaannya ia pergi ke kantor Otoritas Kepurbakalaan Israel (IAA) untuk membiarkan
mereka tahu bahwa dia tiba di kota dan “melihat apakah mereka membutuhkan bantuan”.
Pada kesempatan ini ia mengatakan, “Ya, kami menghadapi situasi yang membutuhkan
bantuan anda”. Dia diberitahu untuk menemui mereka di Gua Zedekia malam itu setelah
gelap.

Ketika Ron tiba ada sejumlah kendaraan dinas diparkir di luar. Ketika ia pergi ia dikawal ke
dalam gua ke tempat pintu masuk ke dalam sistem terowongan yg mengarah ke ruang Tabut
Perjanjian berada. Dia diberitahu bahwa enam orang telah dikirim ke dalam terowongan
untuk memindahkan Tabut dan isi dari ruang ke bagian yang berbeda dari sistem gua
sehingga tidak lagi berada di “wilayah Palestina”. Tak lama setelah orang-orang, yang
mengenakan pakaian imam, memasuki terowongan ada teriakan keras terdengar dari
terowongan. Jeritan itu begitu mengerikan yg membuat orang-orang lain takut untuk
memasuki terowongan. Mereka bertanya pada Ron apakah ia mau masuk dan melihat apa
yang terjadi. Ron setuju.

Ketika dia memasuki terowongan ia melihat bahwa orang-orang itu hanya masuk ke dalam
terowongan sekitar 70 feet. Mereka semua tergeletak di lantai dan mati dengan mata
terbuka lebar. Ron tahu ini adalah gejala klasik dari stroke atau pendarahan otak besar. Ron
keluar dan mengatakan ke pihak berwenang apa yang telah dia temukan. Dia kemudian
membawa keranjang penyelamatan dengan tali yang terikat ke dalam terowongan dan satu
demi satu dia menyeret keluar tubuh laki-laki. Ron diminta untuk tidak menyebutkan insiden
itu kepada siapa pun.

Ron menceritakan kisah ini pada setidaknya dua kesempatan. Salah satu kali ia
menyelesaikan ceritanya dengan mengatakan, “Bill, hal yang paling mengejutkan saya
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tentang seluruh hal adalah bahwa mereka (6 orang) mampu menemukan pintu masuk ke
dalam sistem terowongan yg tepat”. Ron yakin bahwa Allah telah membiarkan orang-orang
untuk menemukan pintu masuk ke dalam terowongan dalam rangka untuk memberikan
pelajaran. Intinya adalah, itu bukan ide yang baik untuk masuk ke dalam terowongan ini atau
mengganggu isi ruang Tabut kecuali anda mengikuti kehendak Tuhan. Jika tidak, Anda bisa
berakhir dalam kondisi yang sama seperti yg dialami enam orang ini.

Ketika Ron Wyatt melakukan pertemuan mengejutkan dengan 4 malaikat di ruang Tabut dia
diberitahu oleh salah satu malaikat bahwa Allah menginginkan hal-hal ini (isi ruang Tabut)
diungkapkan kepada dunia tak lama setelah hukum antikris (666) disahkan. Ron menyatakan
berulang kali bahwa ia menganggap terbitnya undang-undang ini sebagai tanda bahwa
sekaranglah waktunya untuk masuk ke dalam ruangan untuk membawa keluar artikel yang
ditentukan oleh malaikat. Seperti yang anda sadari, bahwa hal ini belum terjadi.

TEST DARAH KRISTUS

Tidak ada yang lebih terkejut ketika Ron pertama kali mempublikasikan pemberitahuan
tentang hasil tes darah pada spesimen yg ia ambil dari Tutup Pendamaian daripada saya.
Seperti telah saya katakan, ada banyak hal yg dia bahkan tidak memberitahu saya, dan ini
adalah salah satu dari contoh-contoh.
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sumber: www.anchorstone.com

Selama pembicaraan di depan publik pada subjek dari sampel darah yang Ron sering
sebutkan bahwa ketika darah sedang diuji ditemukan menjadi “hidup”. Lain kali ia berkata itu
sedikit berbeda, ia menyatakan bila dilihat di bawah mikroskop darah Kristus adalah “hidup”.
Selama bertahun-tahun banyak orang ingin memahami apa yang dimaksud oleh Ron ini.

Namun saya memiliki beberapa contoh di mana Ron menghubungkan konsep darah yang
hidup dengan kehadiran sel darah putih yang hidup dalam sampel dan akhirnya dengan hasil
tes kromosom yang dilakukan. Hal ini juga konsisten dengan percakapan pribadi kita pada
subjek itu.

Ketika saya mulai berbicara kepada publik tentang penemuan Ron Wyatt, salah satu subjek
selalu membuat saya merasa terintimidasi. Ini adalah subyek dari darah Kristus dan tes
kromosom yang Ron telah bicarakan. Bahkan jika saya tidak menyebutkan sendiri, orang-
orang dari antara penonton selalu akan bertanya tentang hal itu dan mengharapkan
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jawaban. Karena saya kurang informasi tentang kromosom dan jenis tes darah maka saya
membahas subjek ini dengan Dr Eugene Dunkley yang ahli dalam genetika. Berikut adalah
bagian dari apa yang saya pelajari.

Dalam rangka untuk melakukan perhitungan jumlah kromosom (karyotype) tes pada darah
manusia, anda harus mampu mengisolasi dan mengembang-biakkan hidup sel darah putih.
Hal ini karena sel-sel darah putih adalah satu-satunya sel dalam darah yang membawa
materi genetik. Sel-sel ini juga harus hidup karena mereka harus berkembang-biak sehingga
mereka dewasa dan membelah. Pada tahap tertentu dari pembelahan sel, kromosom dalam
sel menjadi terlihat di bawah mikroskop. Bila tahap ini tercapai pewarna atau bahan kimia
diberikan untuk menghentikan siklus pertumbuhan. Kemudian kromosom dihitung dengan
melihat melalui mikroskop.

Seperti yang saya katakan sebelumnya, darah harus berisi sel-sel darah putih hidup. Dalam
kasus terbaik, sel darah dapat hidup di luar tubuh sekitar dua minggu. Sebuah sampel yang
lebih tua dari ini tidak akan berisi sel-sel hidup sehingga tidak akan ada cara untuk
melakukan tes menghitung kromosom. Ini adalah alasan Ron begitu khusus menunjukkan
bahwa darah Kristus masih hidup. Meskipun sampel darah kering berusia lebih dari 2000
tahun, ketika direhidrasi dan diperiksa di bawah mikroskop, itu berisi sel-sel hidup ….
termasuk sel-sel darah putih.

Kenyataan bahwa darah Kristus hidup setelah 2 milenium itu adalah keajaiban. Namun
sejalan dengan Alkitab yang berbicara tentang Kristus dalam Mazmur 16:10 “sebab Engkau
tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan Orang Kudus-Mu melihat
kebinasaan.” Karena Alkitab mengatakan kepada kita dalam Imamat 17:11 bahwa, “Karena
nyawa makhluk ada di dalam darahnya dan Aku telah memberikan darah itu kepadamu di
atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan
pendamaian dengan perantaraan nyawa.”, Kita melihat bahwa darah Kristus yang benar
akan diharapkan untuk menjadi seperti sekarang ini hidup seperti pada 2000 tahun lalu.

Dalam keadaan normal semua manusia memiliki 46 kromosom …. 23 dari ibu mereka dan 23
dari ayah mereka. Ada 22 pasang autosom yang menentukan hal-hal seperti tinggi badan,
warna rambut dan mata kita, dll pasangan ke 23 adalah pasangan penentu seks. Mereka
terdiri dari kromosom “X” atau “Y”. Sang ibu hanya memiliki kromosom “X”. Sang ayah memiliki
baik kromosom “X” maupun “Y”.

Jika pasangan penentu-seks yang cocok “XX”, maka anak perempuan. Jika “X-Y”, maka anak
laki-laki. Jadi kita lihat bahwa kromosom tunggal yang diberikan oleh ayah dalam pasangan
kromosom ini menentukan jenis kelamin anak. Ketika sampel darah yang diambil Ron Wyatt
dari celah di langit-langit batu di atas Tutup Pendamaian diuji, itu berisi 24 kromosom …. 23
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dari ibu dan satu kromosom “Y” dari Bapa (dalam kuasa Roh Kudus), total 24 kromosom.

Seperti Dr Dunkley Eugene menyatakan dalam artikelnya tentang genetika darah Kristus, 24
kromosom adalah apa yang diharapkan jika seseorang dilahirkan dari seorang perawan. Ada
23 kromosom dari ibu dan satu kromosom “Y” dari ayah. Tapi ayah yang bukan seorang ayah
manusia karena 22 kromosom lainnya dari pihak ayah yang hilang. Oleh karena itu
keberadaan kromosom “Y” adalah setidaknya misteri, jika tidak suatu keajaiban.

Dalam 12 tahun sejak saya pertama kali mendengar karya dari Ron Wyatt, saya harus
mendengarkan kritik yg mengatakan beberapa hal yang cukup luar biasa dalam upaya untuk
menghalangi orang untuk percaya penemuan itu. Tapi ada satu klaim luar biasa yang secara
khusus berlaku untuk diskusi ini.

Ron Wyatt menemukan Tabut Perjanjian pada tahun 1982. Selama 17 tahun berikutnya,
sampai kematiannya pada tahun 1999, Ron menghabiskan banyak waktu di gua-gua di
daerah lereng curam Kalvari. Kritikus telah benar-benar mengklaim bahwa jika Ron pernah
membawa keluar “Tabut Perjanjian” atau Loh batu yg diakui sebagai Sepuluh Perintah Allah,
kemungkinan adalah bahwa ia memproduksi mereka dalam gua itu selama 17 tahun.

Luar biasa, ya? Tapi kau tahu sesuatu, banyak orang akan memilih untuk percaya itu. Dan
bahkan jika mereka tidak ingin percaya itu, akan meningkatkan unsur keraguan dalam pikiran
mereka yang bisa mengurangi kesaksian bahwa Allah ingin memberi ketika Ia membawa hal-
hal ini keluar. Yang benar adalah, karena tidak ada yang tahu persis seperti apa tampaknya
Tabut Perjanjian sebenarnya, ada kemungkinan bahwa seseorang bisa membuat tabut palsu
dan mengakui hal ini sebagai yang asli.

Aku tidak tahu di mana mereka akan mendapatkan emas yg banyak tetapi hal itu masih
mungkin terjadi ….. terutama jika iblis membantu anda. Dan juga mungkin untuk membuat
satu set Sepuluh Perintah palsu untuk alasan yang sama. Jadi, ketika hal-hal ini terungkap,
bagaimana penemuan ini dikonfirmasi?

Kita telah melihat baru-baru ini, dalam beberapa penemuan arkeologi (kuburan Yakobus),
bahwa artefak kuno dapat dipalsukan dan bahwa orang akan bersikap skeptis jika bukti
keaslian tidak kuat. Jadi bagaimana penemuan Tabut dan Loh batu dikonfirmasi? Jawabannya
OLEH DARAH!

Orang pintar bisa membuat tabut palsu dan menipu orang. Mereka dapat membuat satu set
loh batu perintah palsu dan menyatakan sebagai yg asli. Tetapi bahkan dengan kecanggihan
teknologi saat ini tidak dapat membuat darah manusia palsu. Darah ditemukan di Tutup
Pendamaian dari Tabut Perjanjian, diuji secara forensik, akan menyediakan keaslian yg
diperlukan untuk meyakinkan bahkan kritikus yg paling skeptispun TAPI berhati jujur.
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Saya menyampaikan bahwa ketika Allah memberi penemuan Tabut kepada Ron Wyatt, pada
saat yang sama Dia menyediakan kunci untuk otentikasi mengatasi segala keraguan. Hal ini
penting karena ini akan menjadi bagian dari pembelaan terakhir Allah kepada dunia yang
sekarat …. bahwa dengan darah-Nya Dia telah menebus dosa-dosa kita dan bahwa Darah
penebusan ditempatkan di atas Tutup Pendamaian sebagai kesaksian yang hidup dan kekal
akan apa yang telah Dia lakukan di Kalvari.

SUDAH SELESAI, HALELUYAH, AMIN.

Berikut ini Pendapat lain dari Klaim Raja Ethiopia, keturunan ke 270an dari Raja Salomo dan
Ratu dari negeri Syeba, meski oleh para ahli diragukan kebenarannya.

Tabut perjanjian begitu erat hubungannya dengan pembangunan kembali bait suci bangsa
Israel yang ke-3, masalahnya apakah tabut suci itu masih ada ??, jika tidak ada tentunya
tidak mungkin ada pembangunann bait suci ke-3 Bangsa Israel pemuja YHWH. Ok berarti
kita sepakat dulu kalau tabut perjanjian itu masih ada sampai hari ini. Masalahnya adalah
ADA DIMANA ??
Tabut perjanjian sekarang SUDAH berada di negara Israel, pada tahun 1991 secara
mengejutkan pemerintah Israel mencairkan dana sekitar 100 juta US$ untuk mengangkut
sekitar 10.000 orang Yahudi Ethiopia atau biasa disebut black jews. Kenapa saya sebut-
sebut Yahudi Ethiopia, ada apa dengan Ethiopia. Apakah tabut perjanjian YHWH ada disana ?
bagaimana bisa ? bukankah pada Bait suci salomo sudah dihancurkan dan bangsa Israel di
buang ke Babel. Dan banyak penelitian kalau sudah tidak ada lagi yang bisa ditemukan dari
reruntuhan bait suci tersebut.
Nah ini dia kepingan puzzle yang perlu kita lihat dan selaraskan.
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-Keturunan Ham

-Ratu Syeba

-Raja Salomo

-Raja Menelik I

Ham, adalah keturunan Nuh. Sem adalah si sulung, kemudian Yafet dan kemudian Ham
sebagai si bungsu. Sem adalah Bapak dari mayoritas orang-orang kulit kuning (asia). Yafet
kulit putih(eropa) dan Ham kulit hitam (afrika). Negara Afrika adalah negara budak pada masa
imperialisme dan kolonialisme. Bisa jadi ini karena kutuk Nuh kepada Ham, karena Ham
melihat Nuh telanjang dan mulutnya langsung”ember”.(baca kejadian 9)

Syeba, adalah suatu negri. Dikatakan dalam kitab I Raja-Raja kalau Salomo didatangi oleh
Ratu negri Syeba. Bangsa Syeba ini adalah keturunan langsung dari Raema yang merupakan
keturunan dari Ham (baca kejadian 10). Salomo memiliki 700 istri dan 300 gundik, pernahkah
anda tahu nama salah satu istrinya?? tidak. Hanya Ratu Syeba yang pernah secara jelas
dinyatakan sebagai istri dari seorang Raja Salomo.

Menelik I, siapakah Menelik ? Menelik adalah Pangeran negri Syeba pengganti dari Ratu
Syeba. Menelik adalah buah hati Ratu Syeba dan Raja Salomo. Pengikut dan keutrunan dari
Menelik inilah yang disebut sebagai orang Etiopia Yahudi. Orang Yahudi hitam keling pemuja
YHWH. Menelik tumbuh besar dengan didikan ala Salomo, sebelum Salomo jatuh dalam
penyembahan berhala. Karena Ratu Syeba meninggal, maka Menelik menjadi pewaris tahta
dari Ratu Syeba.

Berdasarkan kitab sejarah resmi dari negara Etiopia yang lebih dikenal dengan nama “Glory
of Kings” (Kebra-Nagast) disitu tercantum apa yg telah terjadi dengan tabut perjanjian
tersebut. Ketika Ratu dari Syeba meninggal dunia Pangeran Menelik I pada saat itu sudah
berusia 19 th. Ia berhasrat meninggalkan Yerusalem untuk kembali kenegara Ibunya untuk
diangkat menjadi raja disana.

Sebelum ia berangkat, Raja Salomo telah memerintahkan para tukangnya untuk membuatkan
duplikat dari Tabut Suci yang akan dihadiahkan kepada Pangeran Menelik I, sebab ia adalah
putera dari istri kesayangannya – Ratu dari Syeba. Maklumlah Pangeran Menelik I telah
dididik oleh Raja Salomo untuk percaya dan taat kepada Tuhan Allah.
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Pada saat pesta perpisahan Pangeran Menelik I membunuh para imam penjaga Tabut Suci
dengan minuman anggur yang sudah dicampur dengan racun. Dan ia membawa Tabut Suci
yang asli ke Aksum (Etiopia) beserta para imam yang benar-benar taat kepada Tuhan Allah,
karena ia melihat para istri dari Raja Salomo semuanya sudah tidak percaya kepada Tuhan
Allah lagi, mereka semuanya sudah menjadi murtad dan berdosa terhadap Tuhan Allah, oleh
sebab itulah Tabut Suci nya dicuri dan dibawa oleh dia kenegaranya. Sedangkan copy dari
Tabut Suci yang seyogianya untuk dia, ditinggal olehnya di dalam bait suci.Para imam di dalam
bait suci tidak bisa membedakan antara yang asli dan dan copy-annya. Pangeran Menelik I
berangkat membawa Tabut Suci tersebut dengan catatan akan dikembalikan kembali ke
Yerusalem pada saat bangsa Yahudi sudah tidak murtad lagi terhadap Tuhan Allah, ternyata
sampai dengan 3000 tahun kemudian hal ini belum terjadi.

Para Imam Israel dan Pangeran Menelik I menamakan dirinya sebagai “Betha Israel” dan
sekarang mereka lebih dikenal sebagai suku Falasha. Keturunan dari Pangeran Menelik I
memerintah negara Etiophia sehingga wafatnya Kaiser Heila Selassie di th 1975.

Mungkin anda tidak percaya bahwa sudah dari dahulu banyak sekali penganut agama Yahudi
di negara Etiopia, bahkan ini tercantum di Alkitab Perjanjian Baru (Kis 8: 27) Pada waktu itu
ada seorang pegawai istana Etiopia yang sedang dalam perjalanan pulang ke negerinya.
Orang itu seorang pegawai tinggi yang bertanggung jawab atas semua kekayaan Kandake,
ratu negeri Etiopia. Orang itu telah pergi ke Yerusalem untuk berbakti kepada Allah dan
sekarang sedang kembali dengan keretanya. Sementara duduk di dalam kendaraannya itu ia
membaca Buku Nabi Yesaya.

Bangsa Israel sebenarnya sudah mengetahui hal ini bahkan pernah di muat di majalah B’nai
B’rith Messenger, bahkan Anda bisa membaca di Encyclopedia Britannica satu artikel: It
(Aksum-Aduwa) contains the ancient church where according to tradition, the Tabot, or Ark of
the Convenant brought from Jerusalem by the son of Salomon and the Queen of Sheba, was
deposited and is still supposed to rest.
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Bahkan sudah tercantum di dalam Alkitab bahwa pada suatu saat Tabut Allah akan dibawa
kembali dari negara Etiopia ke Yerusalem (Yesaya 18,1,7)

Sebelum diangkut ke Yerusalem tahun, ternyata tabut suci tersebut ada di Aksum – kota
bagian utara dari Etiopia. Tabut tersebut sudah disimpan disana sejak sekitar 3.000 th yang
lampau, sejak kerajaan Salomo. Disimpan di dalam satu tempat rahasia, di dalam gua
dibawah tanah dari gereja “Zion of Mary”. Gua tersebut dijaga dengan ketat oleh para imam
dari keturunan raja Israel.

Tabut tersebut di simpan di dalam ruangan yang di kelilingi oleh tujuh tembok. Hanya
ruangan dari tembok pertama sampai dengan ke empat bisa digunakan untuk berdoa oleh
para imam disana. Dan untuk ruangan ke lima maupun ke enam hanya boleh dimasuki oleh
para tetua imam saja. Sedangkan yg boleh masuk keruangan paling dalam atau ruangan
ketujuh dimana tabut tersebut disimpan, hanya seorang imam pilihan saja, yakni yang
menjadi penjaga dari tabut suci tersebut.
Imam penjaga tabut, tidak diperkenankan keluar dari gua tersebut, bahkan ia hanya
diperbolehkan keluar sampai dengan keruangan ke enam saja, untuk mengambil
makanan/minuman yg dibawakan oleh imam tetua lainnya. Ia harus tinggal diruangan
tersebut selama hidupnya, bahkan ia harus puasa dan berdoa selama 225 hari dalam
setahun. Apabila ia mati maka ia akan digantikan oleh imam pilihan lainnya.

Sumber: http://www.in-christ.net/artikel/misi/tabut_perjanjian_israelsudah_kembali
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“Maka terbukalah Bait Suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut
perjanjian-Nya di dalam Bait Suci itu dan terjadilah kilat dan deru guruh dan
gempa bumi dan hujan es lebat. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit:
Seorang perempuan berselubungkan matahari, dengan bulan di bawah
kakinya dan sebuah mahkota dari dua belas bintang di atas kepalanya….
Maka ia melahirkan seorang Anak laki-laki, yang akan menggembalakan
semua bangsa dengan gada besi…” (Why 11:19- 12:1-12)
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Israel, Allah Abraham dan Allah Yakub
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Amin. Terpujilah YAHWEH,Elohim Avraham, Elohim Yishak, dan Elohim Yaqub
dari sekarang sampai selama-lamanya. HALELU-YAH..!
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Segala Puji bagi Allah…
Aku semakin percaya, engkaulah Tuhan yang Perkasa dan Kuasa…
Tidak pernah Dilahirkan dan Mati…
Tidak ada waktu sedikitpun terbuang dari Aku…
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“”Luar biasa””. Semua yang tertulis Pasti di genapi…. Puji TUHAN.
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kudus lah TUHAN untuk selamanya..syukur dan trma ksih TUHAN…AMEN
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Tuhan kuatakan saya….Jangan biarkan saya berjalan sendiri…Hentarkan saya
bersamaMU dan dalam genggamanMu….sampai Tuhan datang….!!!
Puji Tuhan Haleluya…Amin.
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Sungguh Ajaib kau Tuhan Yesus..pengorbananMu melalui darahMu di kayu
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menebus dan menyelamatkan manusia yg percaya padaMu…halleluya,,amin

denny

 5  4  Rate This
19 Mei 2012 pukul 8:18 AM | #20 Kutipan

Tuhan itu tidak tinggal di Surga dan tidak membutuhkan Surga…karena
Tuhanlah yang membuat Surga..dan Tuhan Tidak membutuhkan apa apa yang
diciptakannya, Surga dan Neraka itu diperuntukan untuk Manusia sesuai
dengan perbuatannya…..
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BUKTI KRISTEN AGAMA PAGAN

Tuhan memerintahkan untuk membuat patung untuk keperluan ibadah:
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membuat patung yang digunakan sebagai lambang yang memberikan
gambaran/menunjuk kepada kehadiran Yesus pada Perjanjian Baru dan
kekal, sebagai yang terkandung dalam ‘Tabut Perjanjian baru’ itu sendiri, dan
Putera Allah yang ditinggikan

1. Keluaran 25:1,18-20
Berfirmanlah Tuhan kepada Musa: “Dan haruslah kau buat dua kerub
(English: cherubims/angels) dari emas, kau buatlah itu dari emas tempaan,
pada kedua ujung tutup pendamaian itu. Buatlah satu kerub pada ujung
sebelah sini, dan satu kerub pada ujung sebelah sana; seiras dengan tutup
pendamaian itu kamu buatlah kerub itu di atas kedua ujungnya”. Kerub-kerub
itu harus mengembangkan kedua sayapnya ke atas, sedang sayap-sayapnya
menudungi tutup pendamaian itu dan mukanya menghadap kepada masing-
masing; kepada tutup pendamaian itulah harus menghadap muka kerub-
kerub itu.”
2. Ketika raja Daud memberikan rencana pembuatan bait Allah kepada
Salomo
2. 1 Tawarikh 28:18-19
”..juga emas yang disucikan untuk mezbah pembakaran ukupan seberat yang
diperlukan dan emas yang diperlukan untuk pembentukan kereta yang
menjadi tumpangan kedua kerub yang mengembangkan sayapnya sambil
menudungi tabut perjanjian Tuhan. Semuanya itu terdapat dalam tulisan
yang diilhamkan kepadaku oleh Tuhan yang berisi petunjuk tentang segala
pelaksanaan rencana itu.”
Lihatlah bahwa semua yang tertulis di atas diilhami oleh Tuhan sendiri.
Memang bukan raja Daud yang membangun bait Allah, melainkan raja Salomo
pada tahun ke-empat setelah ia menjadi raja atas Israel. Dan dia melakukan
yang diperintahkan oleh raja Daud, seperti yang tertulis dalam kitab 1 Raja-
raja 6:23-35, “selanjutnya di dalam ruang belakang itu dibuatnya dua kerub
dari kayu minyak, masing-masing sepuluh hasta tingginya ……..”

(Dua kerub yang terdapat pada bait Allah ini menunjuk kepada kehadiran
Allah di dalam tabut perjanjian; dan Yesuslah yang kemudian menjadi
pemenuhan dari perjanjian Allah ini).

3. Yehezkiel 41:17-18
dan di seluruh dinding bagian dalam dan bagian luar, terukir gambar-gambar
kerub dan pohon-pohon korma, di antara dua kerub sebatang pohon korma,
dan masing-masing kerub itu mempunyai dua muka.
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4. Bilangan 21:8
Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa:”Buatlah (sebuah patung) ular tedung
dan taruhlah itu pada sebuah tiang; maka setiap orang yang terpagut, jika ia
melihatnya, akan tetap hidup.”

Patung Ular ini yang ditinggikan Musa menjadi ilham dari sebuah pembuatan
patung yesus

Yoh 3:14 Dan sama seperti Musa meninggikan (Patung) ular (Tembaga) di
padang gurun, demikian juga (Patung) Anak Manusia harus ditinggikan,
Berdasarkan dasar-dasar tersebut di atas maka sudah jelas KRISTEN AGAMA
PAGAN

NB:
Rumah yang suci yang bertuhankan ROH tentunya ROH itu tidak berwujud
apa pun..dan otomatis rumah itu bersih dari segala tuhan yang BERWUJUD
seperti PATUNG DAN GAMBAR..

Saya tidak tau menurut kalian PATUNG hanyalah bentuk media kepada sang
khalik,atau sebaliknya kalian justru malah mengagungkan patung tersebut..

Kalian tidak akan pernah tau wujud tuhan yang sebenernya..sebab wujud
tuhan kalian adalah ROH..

YOHANES 4:24 “Allah itu Roh dan barangsiapa menyembah Dia, harus
menyembah-Nya dalam roh dan kebenaran.”

Dan patung adalah sebuah IMAJINASI manusia yang seolah2 bentuk tuhan itu
seperti demikian adanya..

Hal tersebut bisa kita contohkan misalnya anda belum pernah melihat JIN dan
anda hanya tau bentuk JIN itu dari gambar2 atau patung yang ada padahal
belum tentu bentuk JIN itu seperti pada gambar dan patung tersebut..

Pada kenyataannya kalian belum pernah melihat wujud YESUS yang
sebenarnya tetapi kalian hanya tau dari gambar dan patung tersebut
padahal belum tentu bentuk dan wajah yesus seperti itu..

Jadi dimanapun kalian berada jika mau berdoa kepada tuhan maka sudah
tentu anda akan mengingat wajah yesus yang ada pada patung tersebut..

Maka dengan demikian anda2 semua menganggap patung atau gambar
yesus itu adalah TUHAN kalian..
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Dalih Katolik tentang patung adalah bukan menyembah patungnya tapi image
dari patung tsb atau hanya menghormati.dan untuk membantu kita
membayangkan oknum dari image patung (diwakilkan). seperti melihat foto
orgtua dsb.Apakah tanpa foto, kita lupa orangtua kita? Apakah tanpa patung
kita susah berdoa kepada Tuhan? Bukankah iman adalah bukti dari segala
sesuatu yang tidak kelihatan? Ibrani 11:1 Iman adalah dasar dari segala
sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita
lihat.

Coba renungkan dengan hati busuk kalian..

Semoga otak kalian makin tidak waras..

http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-
ash3/527530_419072778117318_100000437993770_1432426_366069298_n.jpg

Selama berabad-abad doktrin ini telah ditafsirkan secara bermacam-macam
oleh pakar teologi. Bahkan pada abad-abad pertama sebagian orang dengan
tegas menolak penebusan dosa ini, sementara yang lainnya seperti
Tertullian, Origen dan lain-lain berpendapat bahwa kematian Yesus
merupakan sejenis tebusan yang diberikan kepada setan:

Dari penjelasan tersebut maka saya ingin bertanya :

1). Apakah Tuhan tidak mempunyai kemampuan menebus dosa manusia,
tanpa harus membunuh anakNya/diriNya sendiri………?

2). Kalau memang dia sudah direncanakan untuk disalib guna menebus dosa
manusia………?
Mengapa Yesus gelisah disaat menjelang penangkapan dirinya sehingga dia
beberapa kali berdoa kepada Bapanya agar cawan kematian dijauhkan
darinya……
3). Menurut ajaran agama Kristen……..Sebelum yesus datang ke dunia untuk
menebus dosa, Bagaimana nasib Adam dan Hawa setelah meninggalkan
dunia ini……… (Apakah tempatnya NERAKA atau SORGA )

4). Bagaimana pula nasib Yudas Iskariot yang telah menghianati Yesus…….
sehingga Yesus ditangkap, diadili, disiksa dan disalibkan………?(Apakah
tempatnya NERAKA atau SORGA )

5). Apakah akan terjadi penyaliban pada diri Yesus…….. seandainya Yudas
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Iskariot tidak berhianat………..?

6). Apakah Yudas Iskariot, Pontius Pilatus dan tentara yang menyalib Yesus
ikut berdosa karena telah membunuh Yesus……….?

7). Kenapa Yudas Iskariot dicap sebagai penghianat oleh umat Kristen……….
bukankah karena jasa-jasanya sehingga Yesus dapat disalib…….? Seharusnya
Yudas Iskariot adalah seorang “Pahlawan Kemanusiaan” karena dialah dosa
manusia bisa ditebus……….!

http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-
ash3/575247_415318195159443_100000437993770_1424435_1515532604_n.jpg

Miming
Wigianto

 3  1  Rate This
25 Mei 2012 pukul 8:01 AM | #22 Kutipan

Luar biasa Tuhan, janjiNya dulu , skarang dan yang akan datang. Firman yg
dulu diucapkan tetap relevan. Sejarah memang telah berlalu, tetapi
penemuan yang saat ini menunjukkan keberadaaNya dan kehadiranNya.
Mereka yang dipilih untuk proses penemuan ini adalah pahlawan-pahlawan
iman yang dihasilkan oleh doa, iman, dan tindakan . God bless you, upahmu
besar karna menginspirasi tentang perbuatanNya yang ajaib.. BMW

Unknown

 4  7  Rate This
8 Juni 2012 pukul 5:17 AM | #23 Kutipan

another stupid artcile…. benar-benar dibodohi oleh katolik dengan cerita
palsu buatan mereka.

Saintis

 2  2  Rate This
10 Juni 2012 pukul 4:19 AM | #24 Kutipan

Website http://www.anchorstone.com itu website komersial, buat nyari duit.
Gimana mao nyari duit kalo ga nyebar berita sensasi walaupun itu
kebohongan?

Baca donk link di bawah ini :

http://www.christiancourier.com/articles/1511-ron-wyatt-the-indiana-jones-

http://www.christiancourier.com/articles/1511-ron-wyatt-the-indiana-jones-of-the-sda-church
http://www.anchorstone.com/
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of-the-sda-church

Saintis

 2  1  Rate This
10 Juni 2012 pukul 4:32 AM | #25 Kutipan

Baca link di bawah ini, jangan mao gampang dibodoh2in ama orang laen :

http://www.tentmaker.org/WAR/index.html

Rony
Marpaung

 4  3  Rate This
18 Juni 2012 pukul 2:20 PM | #26 Kutipan

luar biasa kalau tabut perjanjian Allah ditemukan….. tabut perjanjian Allah
memang luar biasa??? orang filistin dan mesir saja takut akan tabut perjanjin
Allah itu….. tapi kalau menurut aku tabut perjanjian itu sudah ditemukan
sejak Yesus lahir kedalam Dunia ini, mati dan bangkit serta naek ke surga,
musa membuat tabut perjanjian Alllah untuk menjadikan perantaraaan
ibadah umat israel…. tapi Yesus adalah tabut perjanjian Allah yg hidup???
seandainya Tabut perjanjian Allah itu hidup lagi dihatiku….amien

Rogel
Gunawan

 1  1  Rate This
4 Juli 2012 pukul 4:56 AM | #27 Kutipan

Olsom. .

Maria

 1  1  Rate This
5 Juli 2012 pukul 9:42 AM | #28 Kutipan

lalu kapan video rekaman itu bisa di expose karna tanda si binatang sudah di
kumandangkan saat ini ??

mas yoga

 0  3  Rate This
5 Juli 2012 pukul 6:02 PM | #29 Kutipan

http://en.wikipedia.org/wiki/Ron_Wyatt
coba baca ulasan di situs di atas…

http://en.wikipedia.org/wiki/Ron_Wyatt
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saya sangat senang dan bangga bila “Tabut Perjanjian” benar-benar
ditemukan, tetapi semua tulisan yang berkaitan dengan arkeologi Kitab Suci,
selalu disertai bukti otentik.
saya berharap yang “katanya” penemuan arkeologi Ron Wyatt, terbukti
secara otentik
Shalom …..

Amelia

 22  1  Rate This
12 Juli 2012 pukul 1:39 PM | #30 Kutipan

Buat Net Since….Kelihatannya anda cukup mengenal Alkitab..tapi pada saat
anda membaca Alkitab, tdk ada yg membimbing anda untuk mengerti dan
memahaminya.Sayang sekali,,karna anda tdk memiliki ROH KUDUS di hati
anda.Makanya anda tdk mengerti apa yg anda baca.Saran saya ,sebelum
anda membacanya,anda berdoa dulu,minta Tuhan yg membimbing
anda.Pohon yang baik pasti menghasilkan buah yg baik.kalau anda tdk suka
atau tdk setuju dgn tulisan diatas,sebaiknya anda menggunakan kata2 yg
sopan,dan tdk menyinggung kepercayaan orang lain.Anda suka makanan
pedas,saya suka makanan yg manis,anda suka buah durian,saya tdk suka
buah durian.Intinya kita tdk boleh memaksakan kehendak kita kpd orang
lain.Lebih baik kita saling menghormati dan menghargai iman kepercayaan
kita.Semoga kasih Tuhan Yesus menyertai anda.(Saya dan suami saya
berbeda keyakinan,tapi keluarga kami rukun,..saya tdk pernah memaksa atau
menyuruh suami saya ikut kepercayaan saya.Dan dia pernah mendapat
penglihatan.Dimana dia melihat Yesus sedang memikul salib sambil
menitikkan airmata memandang suami saya.)

BINTANG

 1  1  Rate This
14 Juli 2012 pukul 4:50 PM | #31 Kutipan

Dahsyat…..

Rian
Steve

 11  1  Rate This
18 Juli 2012 pukul 11:22 AM | #32 Kutipan

kalau memang agama Kristen adalah pagan karena ALLAH menbyuruh
membuat patung tapi dari setiap patung itu ada artinya sama seperti patung
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malaikat kerub kita harus tahu dulu jenis malaikat ada dua yaitu serafim dan
kerub malaikat kerub adalah penjaga tahtah ALLAH atau penjaga HADIRAT
ALLAH jadi ALLAH menyuruh membuat patung itu sebagai lambang penjaga
HADIRAT ALLAH kalau ALLAH Kristen bukan ALLAH yang berkuasa coba kalian
cari roh lain yang bisa menghidupkan orang mati kalaupun bisa pasti mungkin
jasadnya kaku atau bisa bicara tapi yang bicara adalah roh itu sendiri
perbedaan ROH ALLAH orang Kristen adalah coba kamu cari roh diseluruh
dunia ini yang pencemburu ALLAH cemburu karena ada sebab yaitu kamu
pergi kepada roh lain sungguh besar ALLAH KITA. HALL’LI NAFSI ET ADONAI
ARTINYA PUJILAH TUHAN HAI JIWAKU KARENA ADONAI ECHAD ARTINYA TUHAN
ITU ESA

Paulus

 2  3  Rate This
22 Juli 2012 pukul 12:54 AM | #33 Kutipan

sedikit lagi akan runtuh semua agama2 palsu,kacian sdh banyak makan
korban tu agama falsu

bELIVE

 6  1  Rate This
24 Juli 2012 pukul 6:11 PM | #34 Kutipan

lebih kasian lagi yang mengagung agungkan agama lebih dari Tuhannya
wkwkwk

Bastardofchrist

 4  11  Rate This
26 Juli 2012 pukul 8:08 PM | #35 Kutipan

ane ga percaya gan,
yang ane percaya tiada tuhan selain allah,

Bastardofchrist

 6  13  Rate This
26 Juli 2012 pukul 8:12 PM | #36 Kutipan

god is allah, not yahweh, not jesus
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Bastardofchrist

 6  4  Rate This
26 Juli 2012 pukul 8:12 PM | #37 Kutipan

lihat uatu saat akan terbukti,,

Bastardofchrist

 6  11  Rate This
26 Juli 2012 pukul 8:13 PM | #38 Kutipan

god is Allah SWT, not yahweh, not jesus
lihat uatu saat akan terbukti,,bgi yg blm prcaya islam,,

Bastardofchrist

 5  10  Rate This
26 Juli 2012 pukul 8:13 PM | #39 Kutipan

god is Allah SWT, not yahweh, not jesus
lihat uatu saat akan terbukti,,bgi yg blm prcaya islam,,.

Bastardofchrist

 3  9  Rate This
26 Juli 2012 pukul 8:14 PM | #40 Kutipan

god is Allah SWT, not yahweh, not jesus
lihat uatu saat akan terbukti,,bgi yg blm prcaya islam,,……………………..

Bastardofchrist

26 Juli 2012 pukul 8:14 PM | #41 Kutipan

god is Allah SWT, not yahweh, not jesus
lihat uatu saat akan terbukti,,bgi yg blm prcaya islam,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Mariano

28 Juli 2012 pukul 4:56 AM | #42 Kutipan

Terimakasih artikelnya, saya semakin diteguhkan. Ijin di share ya…

Nickynick

30 Juli 2012 pukul 5:50 AM | #43 Kutipan

@Bastardofchrist Good for you, later when we see u burning in the sea of
lava and brimstone in hell, We will remembered what caused u to be there… a
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Moslem

indra

6 Agustus 2012 pukul 7:38 AM | #44 Kutipan

Boleh saya bertanya bagaimana Baitulah yg kalian kelilingi setiap datang
kesana dan jadi pusat penyembahan? apakah Baitulah bukan benda, juga
batu yg ada didalamnya bukan benda yg sering diciumi kalau datang kesana,
apakah ini tdk pagan? kalau memang Allah ada dimana saja, karena Allah itu
Maha, kenapa harus ada sesuatu yg dijadikan dasar utk disembah, seperti
org katolik yg kalian sering tuding menyembah patung?

Grace
Tambunan

6 Agustus 2012 pukul 3:10 PM | #45 Kutipan

Amazing. Sungguh luar biasa. Menurut saya Ron Wyatt adalah orang paling
beruntung di dunia.
Jadi pengen ke Israel, ingin melakukan perjalanan Iman 

ngana

7 Agustus 2012 pukul 8:36 AM | #46 Kutipan

Pada loh batu tertulis 10 hukum YHWH diantaranya :Jangan membunuh,
jangan mencuri, hormatilah ayahmu dan ibumu. Setiap orang tidak ada yang
mau barangnya dicuri, tidak ada yang mau dibunuh, setiap ayah dan ibu ingin
dihormati anaknya. karena ini timbul dari naluri dan hati nurani
manusia.Mengapa ? Karena YHWH telah menuliskan hukumnya dalam hati
manusia, maka seandainya saja Tabut Perjanjian yang berisi Hukum YHWH
tidak ditemukan, maka naluri dan nurani manusialah saksinya.

gianto

12 Agustus 2012 pukul 3:05 PM | #47 Kutipan

semua pada sibuk komentar pro dan kontra, dah pada ngaca ga pada diri
sendiri dah bener blum kelakuan dan perbuatannya. toh nanti di adilinya
menurut kitabnya masing2.
coba kl orang nasrani di adili menurut kitab Al quran dan orang muslim diadili
menurut kitab Injil khan pasti kacau tuh berarti Tuhan ga adil dong.
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steven

16 Agustus 2012 pukul 12:21 AM | #48 Kutipan

“kasihilah musuhmu dan berdoalah baginya” agar dia melihat kemuliaan yang
sesungguhnya dari Tuhan kita Yesus Kristus.

dennyhalim.com

22 Agustus 2012 pukul 12:05 PM | #49 Kutipan

mas gianto,
Tuhan itu Esa. dan hanya ada satu surga. dan hanya ada satu hukum di
surga. hanya ada satu kitab dari Tuhan.
Tuhan ku yg Esa dan Maha Adil tidak plintat plintut gonta ganti kitab
mengadili orang.

bayangkan pengadilan Indonesia gonta ganti kitab, bagaimana kita tau
hukum mana yg berlaku???

cari dan selidikilah satu-satunya kitab dari Tuhan yg Maha Esa!

http://www.alkitabiah.org

Wilah
Sawung

25 Agustus 2012 pukul 5:03 AM | #50 Kutipan

Saat ini bukan Allah yang diperdebatkan, tetapi siapa Tuhanmu yang
dipermasalahkan.
Sebab jelas dari semua kitab menyatakan bahwa Allah tidak pernah terlihat
manusia, jadi tidak beralasan untuk memperdebatkannya.

Adanya penyangkalan akibat didahului adanya pengakuan bahwa 2000 tahun
yang silam Tuhan pernah hadir dalam alam zhahir/nyata, sehingga sekarang
mereka yang hidup bukan dizaman itu ada yang percaya ada pula yang kafir.

ref: http://hubungantersembunyi.blogspot.com/

chaoticnoize

4 September 2012 pukul 9:17 AM | #51 Kutipan

ga usah brusaha mendefinisikan Tuhan..Tuhan menampakkan diri sesuai yang
dia mau..dan satu hal..sudah tertulis manusia Dia ciptakan sesuai
citra/imageNya. stop menuduh Kristen pagan sbab ada yg menyembah batu
kubus sedangkan mereka percaya Tuhan itu zat yg tidak terikat. dan benar
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Yesus ketakutan karena dia dilahirkan didalam daging manusia.itu bukti
bahwa Tuhan juga sudi merasakan apa yang dirasakan manusia.

nunu

12 September 2012 pukul 4:12 PM | #52 Kutipan

Beda itu indah,
jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi, karena dengan
penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan di hakimi dan
ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan di ukurkan kepadamu. Matius
7 : 1

Kasih karunia Tuhan menyertai kamu semua … ^_^ Amien.

goes doel

22 September 2012 pukul 1:16 PM | #53 Kutipan

kita sama sama menyembah allah abraham allahnya nabi musa gitu az kok
repot

Roni
piterson

23 September 2012 pukul 2:01 PM | #54 Kutipan

Sungguh luar biasa

kici

26 September 2012 pukul 8:47 AM | #55 Kutipan

BUAT YANG MUSLIM,, JIKA KALIAN INGIN TIDAK SUKA DENGAN ARTIKEL INI
ATAUPUN AGAMA KAMI, TOLONG GAK USAH NGOMONG YANG TIDAK SOPAN,,

KATA2 MU KUALITAS HIDUP MU.. OK CAMKAN ITU

back to
chatolic

26 September 2012 pukul 9:32 AM | #56 Kutipan

mau mencari kebenaran firman Tuhan, kunjungi katolisitas.org
bukti sejarah, gereja katolik lebih dulu ada dari pada kitab suci
gereja katolik yang menentukan kitab mana yg bisa masuk dalam alkitab.
tradisi lebih dulu ada dari gereja katolik dan 4 injil,sehingga gereja katolik
mengakui tradisi para rasul, sehingga diluar penafsiran gereja katolik adalah

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://donna@yahoo.com/
javascript:void(0);
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fdedewijaya.wordpress.com%2f2011%2f09%2f03%2fakhirnya-tabut-perjanjian-israel-di-temukan%2f&id=ma-140421115724-ab574c27
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

salah(otoritas darimana utk menafsirkan. ibarat mobil honda kalau ada
masalah dengan mobil honda anda , bertanyalah ke dealer honda, bukan
pada merek baru yg gk jelas.. ibarat sebuah negara, negara indonesia
founding father adalah soekarno hatta, mau berganti pemerintahan atau
apapun,org mengakui founding father nya soekarno hatta,dan mengakuinya.
ibarat gereja, gereja awal adalah katolik…renungilah sendiri GBU

Pengikut
Isa Al
Masih,

hakimterakhir
sang

Mesias,
Yesus
Kristus

7 Oktober 2012 pukul 10:02 AM | #57 Kutipan

Wahai pengikut Setan dan binatang piaraan Iblis, tak perlu repot
membelokkan “fakta” ataupun menyesatkan jemaat Tuhan sebab kami BUKAN
penghuni Neraka Jahanam seperti diri kalian yang terkutuk!!!
Selamatkan saja diri kalian dengan beriman kepada “Yesus” sang
Juruselamat, kecuali kalian ingin MATI binasa sia – sia dibakar Api Neraka…

Tetap
berusaha
berbuat
baik dan

benar
dimata
Tuhan

12 Oktober 2012 pukul 10:47 PM | #58 Kutipan

Yang jelas aku percaya akan Allah Bapa Yang Maha Kuasa pencipta langit dan
bumi, dan akan Yesus Kristus puteraNya yang tunggal yang dikandung oleh
Roh Kudus dilahirkan oleh perawan Maria

Hamba
Allah
SWT

22 Oktober 2012 pukul 12:52 PM | #59 Kutipan

saya hanya ingin meluruskan bahwa kami, muslim, tidak pernah mnyembah
kabah, kami hanya menjadikan kabah sebagai pemersatu arah hadap
bersama seluruh umat muslim untuk beribadah pada Allah SWT. jika kami
menyembah dan meminta pertolongan pada kabah maka kami akan
memanggil kabah dengan sebutan tuhan kabah atau tuhan batu kubus.. dan
perihal batu yang dicium di kabbah, sesungguhnya itu hanyalah ungkapan
syukur akan bukti kebesaran Allah SWT yang telah menurunkan batu tersebut
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dari surga, kami tidak pernah sekalipun menyembah atau meminta pada batu
tersebut sekalipun itu dari surga.. muslim memiliki arti berserah diri dan kami
hanya berserah diri pada Allah SWT, tidak ada yang lain yang kami sekutukan
terhadapnya.. sekiranya itu cukup jelas.. sekali lagi saya hanya meluruskan
pemahaman yang salah terhadap kami, dan saya tidak ingin mencela apa
yang kalian imani, karena dalam urusan agama sebaiknya kita berjalan
masing-masing..

jika boleh bersaran, agar keimanan kita semakin kuat terhadp agama kita
masing-masing, mulailah dengan belajar secara ilmiah tentang alam,
mekanisme kehidupan dan tentang manusia itu sendiri lalu kajilah dengan
kitab yang kita gunakan.. jika ilmu ilmiah sejalan dengan isi kitab suci, maka
kita kan menemukan keagungan tuhan yang sebenarnya tanpa perlu
menyenggol umat lain untuk mencari siapa yang paling benar..

Crusader

24 Oktober 2012 pukul 5:13 PM | #60 Kutipan

Yang minum orang-orang Timur Tengah, yang mabok orang Indonesia.
Janganlah kita berdebat kawan-kawan, agama apapun yg kita anut adalah
baik adanya. Bangsa Israel adalah bangsa yang diberkati Allah begitu juga
dengan Bangsa Arab. Agama apapun yg kita anut, tidak akan membawa kita
untuk masuk ke dalam sorga, akan tetapi apabila berbuatan kita telah sesuai
dengan apa yg diajarkan oleh agama, itulah yg akan membawa kita ke dalam
surga!!
Tidak usah kita berdebat tentang apa yg telah atau akan terjadi dengan
orang-orang Yahudi, Israel, Arab ataupun bangsa lain kerena sejatinya, kita
sebagai bangsa Indonesia, adalah bangsa yg menganut animisme (sebelum
agama masuk ke Indonesia / tanah melayu), sebaiknya mari kita mengkoreksi
diri masing-masing, apakah kita telah melukukan hal-hal baik yg dianjurkan
oleh agama kita masing-masing?
Benar apa yg dikatakan oleh saudara saya Hamba Allah SWT, Kabah di Tanah
Suci, Masjid, Gereja atau Rumah Ibadah dilingkungan kita masing adalah
wadah / tempat bagi kita untuk berkumpul bersama saudara-saudara seiman.
God Bless you all.

5 November 2012 pukul 5:14 AM | #61 Kutipan

ngakak.. tuhan ko cowo, wkwkkwkw

javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fdedewijaya.wordpress.com%2f2011%2f09%2f03%2fakhirnya-tabut-perjanjian-israel-di-temukan%2f&id=ma-140421115724-ab574c27
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

cantik
ngakak.. tuhan ko cowo, wkwkkwkw

cantik

5 November 2012 pukul 5:19 AM | #62 Kutipan

maaf, dahulu sebelum turunnya muhammad, ajaran islam belum bernamakan
islam, dan belum ibadah denga shalat, tapi dengan berjikir, dan akhirnya,
pada jaman nabi muhammad saw turun, barulah agama allah di jadikan
agama islam, dengan arah kiblat mekah, dan ibadah shalat, dan berpedoman
pada kitab al-qur’an, makasih..

yusuf

10 November 2012 pukul 5:23 AM | #63 Kutipan

Semoga Tuhan Yesus tetap menuntun anda di jalan yang lurus.

Yang
Benar
Tetap
Tuhan,

Manusia
tetap

sebagai
sampah

daur
ulang

14 November 2012 pukul 6:12 PM | #64 Kutipan

Segala sesuatu yg terjadi didunia adalah dimana manusia itu berdiri. Benar
atau tidak semua orang tetap memiliki pendirian dan kepercayaan masing-
masing. Dan setiap orang memiliki hak untuk berbicara. Bukan alasan yang
tepat jika anda berbicara di komentar artikel ini mengatasnamakan agama
anda,seharusnya anda menyadari apakah kekurangan anda itu benar atau
tidak? Jadi buat apa berdebat tentang masalah religi anda. Ini hanyalah
sebuah artikel kenyataan dan buktinya cukup kita serahkan kembali kepada
Yang Maha Kuasa Yang telah menciptakan akal, budipekerti, kepekaan,
kewibawaan, ketabahan, jiwa dan raga kita masing-masing. Jika anda
memperdebatkan tentang kualitas religi anda maka iblis pun tertawa dan
Sang Pencipta kita pun bersedih melihat ciptaannya yang selalu
memperdebatkan keunikan perbedaan Ciptaan-Nya yang tidak pernah rukun.

Maria

20 November 2012 pukul 3:43 PM | #65 Kutipan

apakah di dalam Kitab Suci tertulis ajakan utk menghina agama lain? apakah
di dalam Al-Quran tertulis utk menghakimi agama non muslim? Di Al-Quran
tertulis bahwa Islam mengakui adanya Kitab Taurat dan Injil sebagai yg
tertua, dan mengakui pula bahwa yg mampu melawan Dajjal satu-satunya
hanyalah Nabi Isa ( Yesus ) Lalu mengapa kalian harus saling menghina??
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paijo

22 November 2012 pukul 4:14 PM | #66 Kutipan

paijo tidak akan merubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu mau merubah
nasibnya sendiri, bertaqwalah kepada paijo.
gitu tuh yang impor2……payah mas bro

Epy
Suryadi

25 November 2012 pukul 4:17 PM | #67 Kutipan

Artikel ini tentang… “Akhirnya TABUT PERJANJIAN Israel di Temukan!”

AKAN TETAPI

Pada akhirnya… Manakah TABUT PERJANJIAN itu yang katanya ditemukan!?

Sesungguhnya kami merasa ditipu.

Semestinya artikel ini bernama…
“Pada akhirnya… TABUT PERJANJIAN Israel itu TIDAK PERNAH DITEMUKAN!”
—————————————–
And their prophet said to them, “Indeed, a sign of his kingship is that the
chest will come to you in which is assurance from your Lord and a remnant of
what the family of Moses and the family of Aaron had left, carried by the
angels. Indeed in that is a sign for you, if you are believers.”

Janganlah membicarakan kebatilan dengan orang-orang yang bijak niscaya
mereka kan membencimu,

Janganlah berbicara tentang hikmah dengan orang-orang bodoh karna
mereka kan mendustakanmu,

dan janganlah melarang ahli ilmu memberi ilmunya, sebab seseorang dapat
merugi,

sebagaimana tidak meletakkan ilmu bukan kep
ada ahlinya karena kamu kan diBodohinya!

Sesungguhnya kamu memiliki kewajiban atas ilmumu, sebagaimana kamu
memiliki kewajiban atas hartamu.

ALM, amin.
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pembawa
kabar

28 November 2012 pukul 5:44 AM | #68 Kutipan

Isinya tidak sesuai dengan judulnya. Tabut daud tidak akan pernah
ditemukan. Kalaupun ditemukan, apa manfaatnya? Apakah kalian akan
mempertuhankan benda itu?

Capt.
Teddy
MM.SE.

30 November 2012 pukul 9:28 AM | #69 Kutipan

kami semua orang kristen yang di lahirkan sll percaya babwa yesus adalah
tuhan dan allah, penebusannya sangat jelas kelahirannya sangat jelas-
kenaikan nya ke sorga sangatlah jelas – Dia sdh menjajikan pada umat nya
yang percaya Dia berkata AKulah pohon anggur Dan kamulah rantingnya,
yohanes 3 ayat 16, yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hiduh barang
siapa tidak perca padaku, Ya akan binasa dan tidak memperoleh hidup yang
kekal ( di sorga nanti ) mudahan tabut perjanjian itu sdh ada dan di temukan
inilah sejah orang ya hudi – orang terbesar di dunia

Ciptadi
jiwo

handoko

7 Desember 2012 pukul 12:25 PM | #70 Kutipan

Dgn segenap hati, akal budi, jiwa dan roh bhw aku percaya Allah luar biasa,
nyata. Amin

edmund
khovey

8 Desember 2012 pukul 5:03 PM | #71 Kutipan

semoga saja tabut perjanjian itu ditemukan dan ada pembangunan bait suci
atau kemah suci lagi agar kita dapat melihat imam imam memakai baju EFOD
melayani ALLAH he he he he he

amazing

12 Desember 2012 pukul 3:55 AM | #72 Kutipan

Apakah benar surga islam bagi laki2 mendapatkan 72 bidadari cantik dan
perawan bila kita mau melakukan hubungan intim dengan bidadari itu tidak
mengeluarkan sperma dan bila selesai melakukan hubungan intim dengan
bidadari rtsbt mk bidadari trsbt kembali menjadi perawan
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to the
truth

13 Desember 2012 pukul 2:51 AM | #73 Kutipan

weh, lucu smua! selalu yg dijadikan alasan adalah poligami lah, kubus lah,
bidadari lah! biar saya jawab satu2…..Poligami itu sah, bahkan Abraham
bapak para nabi pun berpoligami..coba baca sejarah lagi! Kedua, muslim
mengelilingi ka’bah, namun doa mreka tidak pernah “yaaaa ka’bah, tunjukilah
ini, tunjukilah itu, berilah ini, berilah itu”….. siapa yang kau sebut dalam
do’amu adalah tuhanmu….. Jesus said”Love the lord your GOD, with ALL your
heart,with ALL your soul and with ALL your mind, thats the FIRRRRSSST and
the GREEEAATEEST commandment!….. tapi dalam do’a kalian “yaaaa TUHAN
YESUS,.berilah ini, berilah itu!”’ JESUS NEVER TOLD US TO DO THAT…..SAULS
OF TARSUS DID! Ketiga, bidadari surga adalah janji ALLAH, Tuhan Abraham,
Tuhan Isaac, Tuhan Yakub,Tuhan Musa, Tuhan Isa, dan Tuhan kita semua…..

to the
truth

13 Desember 2012 pukul 3:04 AM | #74 Kutipan

satu lagi,…tak pernah ada nubuatan tentang paulus dari tarsus,. musa tidak
menubuatkan dan Yesus juga tidak menubuatkan….Yang ada, nabi Yesus
bilang, “waspadalah nabi2 palsu, dia akan berkata dalam namaku namun
smua yang dikatakannya adalah dusta”…. “Tidak satu iotapun, satu titikpun
dalam hukum taurat ditiadakan. Semuanya akan ditegakkan sampai
BERAKHIRNYA LANGIT DAN BUMI INI”…..
Plus “keselamatan itu datang bukan karena berkata-kata dalam namaku,
namun datang kepada DIA YANG MENURUTI SEMUA KEHENDAK BAPAKU DI
SURGA”….
Jangan sampai kejadian seperti ini nih.., nabi yesus berkata ” Ada suatu masa
dimana kalian nanti datang kepadaku dan berkata Lord, Lord,.bukankah kami
meninggikan namamu, bekerja dalam namamu dan bahkan mengusir roh
jahat dalam namamu”…………TERNYATAAAAAAAAA…… nabi Yesus menjawab
“AKU TIDAK MENGENAL KALIAN, PERGILAH DARI HADAPANKU WAHAI KALIAN
SMUA PEMBUAT KEJAHATAN”…. Puji TUHAN, nubuatan nabi Yesus hampir
terpenuhi

to the
truth

13 Desember 2012 pukul 3:13 AM | #75 Kutipan

triple tumbs down for sauls of the tarsus…mati dipenggal (dibaca
yeee,sejarahnya..peace).. karena begitulah nasib nabi palsu…
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JOEL
RANGKANG

14 Desember 2012 pukul 9:19 AM | #76 Kutipan

TUHAN YESUS ADALAH BENAR ADANYA IA ADALAH TUHAN DAN JURUSELAMAT

netter

3 Januari 2013 pukul 4:16 PM | #77 Kutipan

Tabut Perjanjian itu adalah Bunda Maria.

Yacinta
Nicolia

7 Januari 2013 pukul 1:11 PM | #78 Kutipan

YEZUS IN MY HEART……percaya apa yg kuyakini akan menyelamatkan aq, tak
perlu berdebat, saling mencela, saling menghina. selama qta berbuat
kebaikan maka TUHAN akan membukakan pintu surga buat kita. tak peduli
agama apa yg diyakini, karna masing2 membawa kebenaran menurut ajaran
itu. GBU

raymon
damson

8 Januari 2013 pukul 2:17 PM | #79 Kutipan

Tuhan Yesus Segala2nya…
satu yg sangat ku ingat…
tiada jalan lain menuju bapaku jika tidak melalui aku…
ingat itu…

karen Tuhan Yesus adalah Allah yang turun dalam rupa manusia…

GBU>>>

Bona
Panggabean

10 Januari 2013 pukul 5:44 PM | #80 Kutipan

Gitu aja koq repot, kita ini hidup dibawah hukum kasih karunia, bukan hukum
taurat.
Tabut perjanjian ditemukan atau tidak, yang menjadi persoalan adalah
bagaimana hubungan kamu dengan Tuhan, sebagaimana yang diajarkan
Yesus Kristus. Semoga Tuhan memberkati saudara-i…
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NO
RACISM

14 Januari 2013 pukul 3:31 PM | #81 Kutipan

hahaha pada bingung ama agamanya masing-masing
padahal pada gak tau siapa yang nyiptain tuh agama
kayaknya di masing-masing kitab yang ada di dunia nich
gak ada tuhan yang menyuruh kita biar kita memeluk agama ini itu
yang ada mach sembahlah TUHANmu
katanya TUHAN ada satu, TUHAn itu ESA
kenapa semua pada ribut masalah agama
kalo TUHAN ada satu n bahasa kita beda tentu nyebutnya kan beda2
ntah loe orang jawa, madura, betawi, batak, aceh, india, china, jepang,
amerika, israel, arab, palestina, mesir ato ethiopia bahasanya kan beda
ntah loe orang islam, kristen, khatolik, hindu, budha kan da bahasanya
sendiri2 napa loe pada ribut
agama ato suku apa yang loe miliki saat ini JANGAN RASIS lah

Pengikut
Yeshua

16 Januari 2013 pukul 1:35 AM | #82 Kutipan

buat slimmer…baca ini dulu sebelum berkomentar tidak jelas…
jangan sok analisa agama orang lain… agamamu sendiri saja tidak beres..
http://indonesia.faithfreedom.org/forum/one-stop-shop-ffi-f70.html

fanny

17 Januari 2013 pukul 11:45 PM | #83 Kutipan

hati hati situs ini sesat…. buktinya.. membuat sesama org kristen
bertengkar..kitab suci adalah buku iman bukan untuk dipertentangkan..
semua mempunyai kebenaran masing-masing.. sehingga agama lain
menertawakan kekristenan.. dengan dalil mencari kebenaran dede wijaya
membuat sesama kristen bertentangan,saling maki,,.setan adalah pemecah
kekristenan.. setan bisa berubah bagai malaikat terang.. hati hati dengan
serigala berbulu domba.. buktinya iklan bank danamon udah masuk di situs
ini..di bayar berapa pak dede ama bank danamon? jangan hapus ya
iklannya… semua tahu kok…

ANAK

21 Januari 2013 pukul 12:29 PM | #84 Kutipan

berdebat ga mendatangkan beras 1 karung jatuh dari langit saudara
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ANAK
SINGKONG

saudara,nanti ujung2 nya kita semua manusia dihakimi dalam penghakiman
akhir ,yg tertulis dalam kitab wahyu semua kitab-kitab dibuka baik
injil,Quran,weda,tripitaka,ada ga yg bisa nanti genepin semua perintah
tuntunan agamanya dan dibuka kitab lain yaitu kitab kehidupan milik ISA
ALMASIH ada ga terdaftar namanya di kitab kehidupan nanti ??? jawabannya
ada didalam dirikita sendiri he introspeksi diri kita layak ga kita hebat kah kita
menjalani kehidupan didunia fana ini???? tapi untungnya ISA ALMASIH
memberikan Jaminan keselamatan dengan KASIHnya dia ga membawa nama
AGAMA tetapi kau dan aku diselamatkan dan dibawah kasih karunia,kalau
mau diluar itu terserah sah2 saja mau jalan sendiri mau benar /kudus melalui
cara sendiri tapi 9 perbuatan amal baik ibadah kita akan sia sia jika dicemari 1
dosa ibarat 9 telur baik dan 1 telur busuk dikocok …jadinya apa coba hehe
pasti ikut bau busuk juga jd sia sia kan semua amal baik kita??? jadi cara
manusia untuk datang ke Tuhan itu ga bisa sampai ,hanya gara2 berbuat
dosa 1 itu saja, apalagi banyak justru roh ALLAH dalam kasih karunia melalui
ISA kita dibenarkan tetapi anugrah itu KEMERDEKAAN itu jangan disalah
gunakan untuk memuaskan dosa karena kamu dan saya ditebus dengan
darah yg MAHAL ,jadi setiap kita tabur itu kita pasti menuainya dia ILAHI yg
tidak bisa terpikirkan dalam pikiran manusia datang Menyelamatkan saya dan
saudara semua karena KASIH,Bukan karena KASIHANNNNNNNNNN………

Maria

27 Maret 2013 pukul 4:09 AM | #85 Kutipan

bagi yang islam hindu dan budha… harap di mengerti .. situs ini situs setan
yang adanya hanya terjadi perseturuan..saya aja org kristen tidak menyukai
situs seperti ini.. pak steven ama setan dede wijaya,,, pembuat situs ini
harap bertobatlah.. karna saya punya bukti bahwa mereka banyak makan
dari uang jemaatnya… kelihatan suci tapi dibelakanngnya nyari duit lewat
FIRMAN TUHAN.. dan nyari duit lewat pay klick… semakin kita klick situs ini
semakin kaya lah mereka berdua….sengaja mereka membuat topik
perbantahan supaya kita saling berbantah.. semakin kita klick… masuklah duit
ke saku mereka, apa ini bukan pekerjaan iblis?.. setelah saya cek situs ini
memang masuk pay klick berbasis di amerika.. dengan NO REK PAK, SSL

Nabi Isa

2 April 2013 pukul 2:17 PM | #86 Kutipan

Loalah Lu orang percaya amat dengan yesus .. yesus itu penipu ulung…..
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Nabi Isa
Yes

Yesus No
…

yang benar itu nabi isa … lah di kitab tidak ada nama nya yesus… nabi isa itu
di angkat ke langit dan …. yang di salib itu murid penghianat nabi isa yaitu
Yudas Iskariot Jadi Yang anda sembah sampai sekarang itu Bukan Nbi isa
Melain kan Yudas Sang penghianat hahahahahahahahahahah ^_^ saYA di
sini hanya mencerah kan saja

Toni

3 April 2013 pukul 7:58 PM | #87 Kutipan

Aneh juga para Muslim ini… selalu memojokkan Yesus/Nabi Isa padahal
mereka tidak tahu apa yang Agama Islam ajarkan tentang Siapa sebenarnya
Nabi Isa itu… baca dulu tuh Qurannya supaya ngerti…jangan menghina mulu…
lagian kalian bilang Muslim itu percaya injil dan taurat…Apa yang ane tahu
tentang itu.. masa sumber ajarannya dari Hadits dan Quran yang hanya
mengutip sepotong2 ayat dari Alkitab Kristen dan menjelaskannya dalam
Quran untuk mempersalahkannya..? Kalau mau tahu kebenaran …baca
Alquranmu dan baca Alkitab juga karena yang disebut Taurat, Zabur dan Injil
tidak ada Kitab sebagai sumber ajaran itu selain dari situ …agar kamu paham
apa yang tertulis apa yang tertulis dalam kitab2 suci itu… Tidak perlu takut
membacanya.. karena Allahmu adalh Allah yang Maha Besar.. jadi bukan Allah
yang penakut… masa sih kamu harus ditakut-takuti untuk membacanya?
..Bukankah Agamamu mengajarkan untuk mempelajari Taurat, Zabur dan
Injil?

Fenrear

5 April 2013 pukul 7:17 AM | #88 Kutipan

Maha Besar Bapa YAHWEH

rara

7 April 2013 pukul 12:22 PM | #89 Kutipan

kalau memang dosa kalian ditanggung yesus , berbuat dosa ajjee sumur
hidup jgn berbuat kebaikan yyaaa gaaakkk !!! kalau ajja org yg mati bisa
hidup lg bru kalian tau apa artinya dosa dan pahala …. # MIKIR deh #

11 April 2013 pukul 11:45 AM | #90 Kutipan

HALELUYA bagi yesus segala pujian hari ini dan selamanya,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.
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FEBRIO
HALELUYA bagi yesus segala pujian hari ini dan selamanya,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.

AMIN……

arnas

15 April 2013 pukul 5:49 PM | #91 Kutipan

Udah bro….emang orang islam suka sorga yang ada bidadarinya perawan
lagi…..eh 7 lagi itulah sorganya muhamad dan pengikutnya,karena katanya
perempuan banyak masuk neraka…..

mas bro

15 April 2013 pukul 5:58 PM | #92 Kutipan

Emang bodoh Isa almasih ya Yesus…..Islam baru muncul thn 700an mau
palsukan sejarah yang ribuan tahun ,bagaimana kalau orang bilang muhamad
itu gigolo tukang ambil istri orang suka n doyan banget ama perempuan
emang enak….

Nindya
Christianica

20 April 2013 pukul 5:13 PM | #93 Kutipan

Haleluya…..Bapa Kau sungguh baik…
Janji Tuhan itu hanya ya dan amin tidak ada insyaallah. Bagi org yg percaya
Tuhan Yesus akan diselamatkan….Ampuni mereka ya Tuhan yesus, yang
menghakimiMu dari 2000thn lalu hingga sekarang, mereka tidak tau apa yg
telah meraka lakukan. Trimakasih Tuhan buat Kasih SetiaMu…Kau mngajarkan
kami tentang arti Kasih sesungguhnya dan Kau adalah jalan kebenaran dan
hidup…..!!
I love Jesus….Save me Lord….

Daniel

23 April 2013 pukul 9:24 AM | #94 Kutipan

knpa saling mgejek,? brcrminlh kpda kbenaran firman,mka kmu akn mliht
drimu,,Mntalh pengenalan akan ALLAH mka km akan d beri pengertian..JESUS
juruslamat dan Rajaku,,

uwelllll

30 April 2013 pukul 5:59 PM | #95 Kutipan

BRIISIIIIK smua!!!..apa sih yg diperdebatkan??…yg penting Yesus adalah
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uwelllll Tuhan ku..loe pd gk percaya,.EGP,..gak ngepek buat ane…

uwelllll

30 April 2013 pukul 6:17 PM | #96 Kutipan

to FANIE dan MARIA anak-anak KAMPUNG yang miskiiin!!! kalian yg harus
tobat,..mereka hamba Tuhan yang jg banyak memberkati orng lain baik
materi, waktu dan suport,..klao pun mereka diberkati lebih, krn Tuhan yng
memelihara mereka, klian kalo siriik lantaran miskin, blajar dari mereka..nanti
kau jg akan diberkati berlimpah sperti mereka,.. gak usah sook2 aan fitnah…
situs sesat lah, yang nulis setanlaah..bertobatlah kalian,..moga2 Tuhan Yesus
jamah kalian berdua, untuk diajak liat neraka,….!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

waras

2 Mei 2013 pukul 6:46 AM | #97 Kutipan

uwelllll :
to FANIE dan MARIA anak-anak KAMPUNG yang miskiiin!!! kalian yg
harus tobat,..mereka hamba Tuhan yang jg banyak memberkati orng
lain baik materi, waktu dan suport,..klao pun mereka diberkati lebih,
krn Tuhan yng memelihara mereka, klian kalo
mereka,.. gak usah sook2 aan fitnah…situs sesat lah, yang nulis
setanlaah..bertobatlah kalian,..moga2 Tuhan Yesus jamah kalian
berdua, untuk diajak liat neraka,….!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

wakwakwak Orang Gila wakwakwak

delvia
wasida

14 Mei 2013 pukul 1:20 PM | #98 Kutipan

Luar Biasa…..
membuat aku semakin percaya bahwa YESUS KRISTUS adalah TUHAN dan
JURU SELAMAT yang kekal……!
aku mencintai MU YUHAN YESUS

benny

15 Mei 2013 pukul 3:21 PM | #99 Kutipan

MENOLAK YESUS ADALAH KESOMBONGAN ROHANI…tdk pernah ada satu
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benny manusiapun yg pernah melihat ALLAH YHWH..karna DOSA kita kehilangan
wajah ALLAH,oleh karnanya kita ditawarkan oleh ALLAH sendiri(anugerah)”
inilah wajahKU(YHWH/BAPA) melalui YESUS,supaya apa????? SUPAYA KITA
JANGAN TERTIPU DAN SALAH MEMILIH CARA ATAU JALAN MENUJU BAPAK
ALLAH”……. aduh kacian kamu2 yg tegar dan congkak HATI,kamu mau hanya
dengan usaha atau caramu sendiri, ingat!! kitab kejadian…haiii adam.hawa,
semua itu tidak berkenan di HatiKU,kalau mw berdamai dgn Aku.maka
terimalah ini!!! apa itu??? Kulit Domba.apa artinya???? PENGORBANAN.apa
itu???…DARAH, darah apa itu???atau darah siapa itu??????……..DARAH
YESUS!!!!!!!!!!!!!!…….Menolak Yesus sama dengan K E S O M B O N G A N mau
menemui TUHAN dgn usaha sendiri. ingat saudaraku bani kedar,kita tdk
punya andil apa2 dgn Tuhan,sebagai apa kita mw langsung mencapaiNya
YANG MAHA SUCI DAN MAHA KUDUS itu……..ah bebaaallllllllllll buta hati,bunuh
diri saja!!!!…………

budi

17 Mei 2013 pukul 5:52 PM | #100 Kutipan

tabut perjanjian hanya bisa dibawa atau dinetralkan dengan kain biru bukan?
cerita arkheologinya kemana kain birunya sekarang berada? kalau tabut
benar2 sakti melawan bangsa filistin maka kain birunya sakti pula untuk
meredam tabut tersebut dan karena sakti kain birunya maka logikanya kain
biru itu tak dimakan zaman. pertanyaannya kemana kain birunya? apa dipakai
oleh ratu laut selatan JAWA kah?

andry

27 Mei 2013 pukul 3:03 PM | #101 Kutipan

Woii kawan kawan kenapa harus jadi ribut gini sih.Gini aja kita cari info2 lain
dan artikel2 lain sebagai penyeimbang selain itu kitab2 taurat,injil dan
alqur’an semua kita baca.Sambil mohon kepada Allah utk membimbing kita
mencarikan kebenaran itu,pasti deh akan ditunjukkan oleh-Nya di mana
kebenaran itu.Yakin deh.Lagian nanti di ujung usia dunia ini semua akan
terungkap kok.Jadi jangan pernah habiskan waktu kecuali dengan banyak
membaca dan belajar utk mencari kebenaran itu. Galilah terus semua hikmah
dan misteri alam semesta ini sebagai bukti betapa Dia memiliki tujuan atas
diri kita di sini.Hendak kemana kita setelah fase sekarang ini, dan bagaimana
adanya permulaan kita berasal bahkan bagaimana mulanya kehidupan dan
dunia ini bisa ada.Selamat belajar
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dominikus

31 Mei 2013 pukul 12:19 PM | #102 Kutipan

Berkah Dalem

irputa

3 Juni 2013 pukul 7:22 AM | #103 Kutipan

Luar Biasa…..3x KasihNya
membuat aku semakin percaya bahwa TUHAN YESUS KRISTUS adalah TUHAN
dan JURU SELAMAT yang kekal……!
aku mencintai MU, TUHAN YESUS KRISTUS

Saya

19 Juni 2013 pukul 9:03 PM | #104 Kutipan

Pro dan Kontra yang luar biasa… Namun kesannya sama – sama buta…
milikilah kebijaksanaan, pahamilah hidup… Kalau ada sesuatu yang membuat
hati panas, Entah kita se-paham/ se-aliran/ atau pun dari pihak
berseberangan, dan kita memiliki argumen sendiri, tidak perlu saling
menyerang, kenyataannya adalah sia – sia. Setiap orang memiliki alasan
tentang pembenaran dirinya, maka kita tidak perlu gusar hati. Sekali lagi
Milikilah kebijaksanaan, pahamilah hidup.. Saling menghormati/ Menghargai…
Ingatlah kisah, bagaimana Yesus diadili. Yesus memiliki Kuasa, sekiranya Dia
mau, apalah artinya kekuatan manusia, namun pikirkanlah bagaimana
sedemikian hebat siksa dan hinaan yang dialami Yesus dan Yesus diam.
Yesus tahu bahkan ketika orang telah mengatakan percaya sekalipun masih
buta dan tidak paham, seperti Petrus dan Murid – murid lain. So, Pahamilah
hidup dan Milikilah kebijaksanaan.. Kalau anda masih menganggap diri benar,
menganggap diri bijaksana, maka anda belum mengerti apa – apa tentang
hidup ini… Sakit hati, gusar hati, panas hati menghadapi sesuatu yang tak
diinginkan bukankah manusiawi dan semua orang memilikinya, dan itulah
yang menjadi tantangan bagi kemanusiaan anda untuk mengendalikan
semua kekerasan hidup/ hati anda. Maaf kalo ada sesuatu yang
menyinggung anda, Karena saya pun manusia biasa, masih banyak
kekurangan…
Thanks… Wassalam.. Syalom… Oom santi Oom… Etc.
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naikdo

23 Juni 2013 pukul 12:59 PM | #105 Kutipan

Setiap orang yg terpojok pasti membela diri. Orang bodoh sekalipun apabila
dicerca atau dijelekkan, pasti beladiri. Jadi…. jangan pojokkan orang secara
terbuka. Berilah pemahaman, sharing yang elegan..
Salam.

dari
muhanad

anak
setan.

29 Juni 2013 pukul 8:01 AM | #106 Kutipan

hai teman2,,, kalian percaya ngga
muhamad itu anak setan, dan YESUS itu anak ALLAH ??
mau bukti yoo….. kita buktikan bersama2, menulusuri pengetahuan manusia
saja, ngga usah membawa2 sejara, karna suda jelas bahwa sejara alkitab
benar, dan baik untuk di pelajari, dan satu hal yg perlu d ketahui, bahwa apa
yg suda tertulis di alkitab, itulah yg terjadi di bumi manusia,,,,,,, sementara
apa yg tertulis di alQuran adalah mengoreksi alkitab.,

yaaa…… kita mulai untuk membuktikan menurut pengtahuan manusia secara
umum di masa kini, di abad ke 20, dan di awal abad ke 21 ini.,
yg pertama ; kita lihat pada perang palestin israel., yg selalu korban adalah
palestin, tau knapa karna israel adalah bangsa yg di kasihi TUHAN ALLAH,
sementara palestin adalah bangsa yg di kasihi setan,
yg ke dua ; bencana2 besar yg terjadi di bumi indonesia, seperti lumpur
lapindo, tsunami, gunung meletus dan banjir., yg mengakibatkan banyak
kehilangan nyawa, itu slalu terjadi di tempat2 kediaman muslim., mau tau
kenapa karna muslim adalah bangsa yg di kasihi setan, dan kristen adalah
bangsa yg di kasihi TUHAN ALLAH.,
yg ke tiga ; muslim mempunya tentara khusus perang yg di sebut jihad,
tentara jihat berperang berdasarkan hukum yg mereka anut, bunyi hukumnya
adalah barang
siapa [ jihad ] yg berhasil membunuh kaum kristen berarti dia suda
mempunyai jaminan masuk sorga, menurut paham manusia ; membunuh
berarti dosa.
yg ke empat ; allah yg muslim sembah adalah dewa dari bulan dan bintang,
sementara ALLAH yg kristen sembah adalah ALLAH yg menciptakan langit dan
bumi, itu terbukti pada ucapan yg berbeda, muslim mengucapkan allah yg
pada bunyi ucapanya adalah aulah, sementara kristen mengucapkan ALLAH
yg pada ucapanya adalah ALLAH.
yg ke lima ; semua binatang yg di ciptakan TUHAN ALLAH tidak satupun
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haram, tetapi muslim menganggap binatang yg berkuku bela adalah haram,
tau kenapa ??? karna muhamad anak setan itu telah di kutuk menjadi
binatang yg berkuku bela, yaitu babi.

trimakasi buat muslim bangsawan setan yg menikmati cacian2 ini…….

naikdo

29 Juni 2013 pukul 3:58 PM | #107 Kutipan

Dear @Muhanad, Janganlah kiranya engkau berkata-kata seperti itu. Memang
ketika kita dicerca oleh yg diseberang kita itu, adrenalin kita meningkat.
Geram, kesal akhirnya ego kita meningkat juga. Hal ini dapat membuat apa
yang tertulis pada Galatia 5:22 menghilang dari diri kita. Akan tetapi setiap
orang akan berpikir, merenung, siapa saja kah yang akan masuk kedalam
kerajaan sorga itu? Apakah setiap orang yang beragama kristen akan masuk
ke sorga? Ingatkah Sola Fide dan Sola Gratia? Sola Fide: Manusia selamat
dari siksaan neraka karena Iman kepada Sang Juruselamat. Tetapi iman
tanpa perbuatan adalah pada hakekatnya mati. Kemudian. Sola Gratia :
Manusia dapat selamat oleh berkat dan anugerah Tuhan. Siapakah pribadi
yang mendapat berkat dan anugerah Tuhan tersebut? Adalah rahasia Tuhan.
Ingatkah ada tertulis seorang penjahat yang dihukum mati disalibkan? Ketika
penjahat tersebut sudah akan berakhir hidupnya karena dihukum mati, dia
bertemu Sang Juruselamat. Karena dia mendapat anugerah dari Sang
Juruselamat, Juruselamat mengatakan “engkau akan bersama Aku di dalam
Firdaus.”
Orang-orang benar dihadapan Allah sangat senang apabila pada dirinya
terjadi Rapture/ pengangkatan sebelum dirinya kembali menjadi tanah.
Karena memang waktu akhir jaman sudah dekat. Lihatlah tanda-tandanya.
Apabila tidak dapat melihat tanda-tanda tersebut, minta lah hikmat kepada
Allah, kiranya Allah memberikan hikmat itu kepadamu sehingga dapat
mempelajari tanda-tanda akhir jaman itu.
Apakah saya dan saudara-saudaraku yang ada di room ini akan masuk
kedalam kerajaan surga? Pikirkanlah itu!

egeria

7 Juli 2013 pukul 6:42 AM | #108 Kutipan

beginikah warisan agama langit agama samawi, ingat yaa akal budi kita tidak
akan memecahkan rahasia Ilahi, kebenaran adalah milik PENCIPTA alam
semesta, semua yang bersumber dari diri manusia tidak sama dengan DIA, ga
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perlu kita begini jadinya apalagi sampai marah2, menghakimi manusia aja kita
tidak berhak karena kita sendiri berlumur dosa, apalagi menghakimi
kebenaran, kebenaran adalah DIA dan cara kita meyakini hanya dengan Iman
percaya berdasarkan pengajaran menurut keyakinan masing2

Himdi
Abidin

9 Juli 2013 pukul 1:59 AM | #109 Kutipan

Saya adalah seorang muslim, berdomisili di cilacap jawa tengah.
hendi.abidin@ymail.com. mohon maaf jika sudara2 sudara kurang berkenan,
namun dalam forum ini saya ingin menyampaikan bahwa, seorang muslim,
Islam juga menyembah pada tuhan yang sama dengan kaum Kristen, saya
pastikan dan saya sampaikan bahwa orang muslim menyembah tuhan yang
sama dengan orang Kristen dan yahudi, tuhan yang di sembah Oleh muslim
adalah, tuhan Allah, Tuhan Bapa, Ywhw, Eli. Tuhannya Adam, Tuhannya Nuh,
Ibrahim, Ishak, yakub, Musa, Isa, juga Tuhanya kaum Muslimin, Tuhan
tertinggi dan maha kudus. kita tidak berbeda dalam ke imanan pada
Allah/Ywhw yang maha tinggi, hanya saja kita ber beda ke imanan tetang
Yesus, Isa Almasih. Seperti halnya kaum Israil yang juga bebeda tetang ke
imanan mereka terhadap Yesus. mari kita renungkan beberapa ayat ini untuk
mengmahami beberapa komenter di atas dll. (tidak banyak yang bisa kita
bahas disini karna keterbatasan tempat dan waktu) :

”Kamu akan menjadi bagiKu kerajaan iman dan bangsa yang kudus. Inilah
semunya firman yang harus kaukatakan kepada orang Israel.” (Keluaran
19:6).

’Engkau akan diberkati lebih daripada segala bangsa” (Ulangan 7:14).

”Engkau harus melenyapkan segala bangsa yang diserahkan kepadamu oleh
Tuhan, Allahmu: janganlah engkau merasa sayang kepada mereka….”
(Ulangan 7:16).

Marilah kita saling menghormati perbedaan ini, kalo kita mengatakan Kristen
itu cinta damai, itu benar, dan Islampun cinta damai. ( coba cermati ulangan
7:16) jika ada peperangan bukan berarti kita tidak cinta damai, bisa saja kita
sedang mempertahankan diri, sedang di jajah dan ingin merdeka atau
sedang membela kayakinan yang di serang dll. Sebelum Kristen/ kristus lahir.
yunani, roma, cina dll sudah melakukan perang di mana2, tidak hanya Islam
yang melakukan peperangan, Kristenpun berperang, bahkan Yahudi yang di
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cintai Allah pun, bisa ter usir dari negerinya, bisa di bantai oleh Hitler dll.
semua itu adalah bagian dari kehidupan kita mahluk-mahluk ciptaan Allah
agar kita dapat mengambil pelajaran darinya. Marillah kita mempelajari kitab
suci kita sendiri dengan baik, ke mudian kitab suci agama lain. Agar kita
menjadi orang yang bisa memahami dan memaklumi.

naikdo

9 Juli 2013 pukul 3:35 PM | #110 Kutipan

Renungan bagi teman-teman dan saya : Ada tertulis di Kitab Suci tentang
Rumah Tuhan di atas bumi : Ketika Raja Daud (raja bangsa Israel) memohon
kepada Tuhan agar Tuhan mengijinkan Raja Daud mendirikan Rumah Tuhan di
atas bumi, agar Tuhan bersedia tinggal di bumi; agar setiap orang yang
percaya ke Tuhan dan ketika bermohon menghadap (kiblat) ke arah rumah
Tuhan dari segala penjuru negeri sehingga Tuhan mendengarnya. Tuhan
mengijinkan dan bersedia tinggal di Bait yang akan dibangun itu, tetapi Tuhan
tidak mau apabila Daud yang membangunnya melainkan anaknya yang akan
membangunnya nantinya. Maka setelah Salomo (anak bungsu Daud) bertahta
diatas Israel, akhirnya Bait Allah didirikan. Sesuai dengan janjinya, Tuhan
bersedia tinggal di bumi.

pakpahan

11 Juli 2013 pukul 8:25 PM | #111 Kutipan

semua ini hanya cerita percaya atau tidak percaya itu urusan masing2,tetepi
yg jelas jgn sampai mencaci- maki antara agama yg satu dgn yang lain, karna
hanya akan menambah dosa2 saudara-saudri semuanya,setan pun tertawa
melihat anda sekalian beranatam…..! apa ini yg anada ingikan? apapun
agamu pasti menmgajarkan hal2 baik ,bukan yg seperti ini,yg ada kamu
hanya menambah2 dosa2mu…..!! sadarlah saudara saudari kita itu bukan
binatang yg mau di adu domba oleh karna cerita ini…! ingat……semakin kamu
dekat dengan TUHAN kamu semakin dicobai….!!! otak dan pikiran kita tidak
mampu menjangkau TUHAN,tapi TUHAN selalu punya cara supaya kita
mengerti siapa DIA,tidak perlu bukti atau cerita2 apapun,cukaup dengan
IMAN yg ada pada dirimu kamu akan mengenal dan mengerti siapa TUHAN
itu….!

salam,

TUHAN Memeberkati……!!
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yesruun

14 Juli 2013 pukul 12:37 AM | #112 Kutipan

siapapun yang mengarang cerita dia adalah seorang KONSPIRATOR AMATIR
ceritanya terlalu sempurna

Kamrad
Kutu

18 Juli 2013 pukul 4:07 PM | #113 Kutipan

Saudaraku semua…..mengapa harus memperdebatkan agama siapa yang
terbaik…..karena pasti semua penjual kecap akan bilang merek kecap saya
yang paling enak betul kan….

Nah sebagai anak bangsa dan sebagai umat yang mengaku beragama dan
beradab harusnya yang lebih banyak kita bahas adalah bagaimana kita
semua bersama sama mencapai pembinaan spiritual yang makin maju dan
beradab dan pada akhirnya mengarah pada perbaikan kehidupan yang
menjunjung tinggi nilai nilai kehidupan itu sendiri….

Tuhan Maha Esa, Maha Pengasih dan Penyayang…saya yakin bahwa Tuhan
tidak pernah merencanakan untuk kepada manusia agar saling
memusnahkan satu sama lain. Manusialah yang punya pikiran itu karena
diliputi kegelapan batin, keserakahan, ego yang nantinya melahirkan
perasaan tentang manusia lebih baik dari manusia yang lain, kaum yang lebih
baik dari kaum lain. Padahal yakinlah bahwa rencana Tuhan sebenarnya tidak
demikian.

Kitab Suci itu hanya sarana untuk menjalankan pembinaan dalam agama
yang kita anut tadi, isinya adalah petuah petuah dari yang maha kuasa…tapi
jangan lupa bahwa penafsiran yang keliru justeru akan membawa kita
kepada kesesatan…

apalagi kitab kitab tersebut telah ditulis dalam berbagai bahasa dan tafsir…
kalaupun kitanya tetap dalam tulisan asli yang di tulis ulang dan di perbanyak
seiring dengan perkembangan waktu, namun jangan lupa umurnya udah
rata-rata sudah lebih berabad-abad dan telah melalui berbagai zaman dan
berbagai dinasti kerajaan yang mana akhirnya bisa di tambah dan dikurangi…
Saya tidak mengatakan kitab suci itu menjadi tidak suci atau tidak bisa
dijadikan acuan…namun yang perlu kita ingat bahwa yang luhur itu bukan
masalah agamanya apa atau kitabnya apa…tetapi yang penting kita sadari
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bahwa semua itu hanya media untuk mengingatkan kita kepada Sang
Pencipta, Namun yang lebih luhur adalah dari Hati Nurani kita, keinsafan kita
dan pengamalan kita dalam kehidupan yang mana menjadi tindak nyata
sebagai cara kita untuk menunjukkan bakti dan ketulusan kita kepadaNYA,
tentunya realisasikan kepada dunia dan sesama manusia. Kesimpulannya
jangan tercekat pada media salah satunya aturan-aturan atau pada kitab
semata, tetapi kita harus lebih penting merealisasikan bakti kita kepadaNYA.

Contoh simpel

Buat barisan 30 orang…lalu bacakan satu paragraph kalimat yang tertulis
dalam selebar kertas folio dan cukup setengah halaman, lalu minta kepada ke
30 orang tersebut untuk menyampaikannya secara berantai mulai dari orang
ke 1 sampai ke orang ke 30…yakinlah tulisan secara otentik pada orang ke 30
sudah berubah….

jadi bagaimana denga kitab yang tebal lebih dari 100 halaman dengan
ratusan bahkan ribuan paragraph yang udah berumur berabad abad dan
telah melalui beberapa jaman kerajaan, tidak mustahil ada penambahan,
pengurangan isi bahkan tafsirnya…

Jadi apakah kita salah menganut suatu agama ?…tentu tidak karena tujuan
kita bukan terletak pada keabsahan kitab kitab maupun cara cara tata ritual
suatu agama….tetapi malahan bagaimana melalui agama itu kita bisa semakin
mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, Allah/Tuhan kita sebagaimana
manusia. Melaksanakan semua perintahNYA dan menjauhi laranganNYA.

jadi hindarilah mencerca antara agama. hindarilah memperuncingkan agama
antar agama karena tidak akan habis di bahas…sementara pembinaan kita
tidak akan maju maju…

selamat beragama
salam

Kamrad Kutu

mrvampir

20 Juli 2013 pukul 7:41 PM | #114 Kutipan

Telah turun Firman – FirmanKu melalui Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru.
Tetapi mengapa kalian malah mengingkari kedatangan Perjanjian Terakhir?
(Al Quranul Kariim)
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(Al Quranul Kariim)

mrvampir

20 Juli 2013 pukul 7:51 PM | #115 Kutipan

(Al-Quran 29:46) Dan janganlah kamu berdebat denganAhli Kitab(Yahudi dan
Nasrani), melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-
orang zalim di antara mereka, dan katakanlah: “Kami telah beriman kepada
(kitab-kitab) yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu;
Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu; dan kami hanya kepada-Nya berserah
diri”.

perlu diketahui , tidak benar seorang yang beragama islam tidak percaya
kepada kitab2 yang diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT,
kitab – kitab itu di sebutkan didalam kitab suci alQuran :

1. kitab Taurat yang di turunkan kepada Nabi Mulia Musa AS
2. kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Mulia Isa AS (Yesus)
3. kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Mulia Daud AS
4. kitab AlQuran yang diturunkan kepada Nabi Mulia Muhammad SAW

bukanlah seorang muslim jika kita tidak percaya kepada keempat kitab
diatas, sesuai dengan ayat yang saya kutip dan anda kutip,

kitab perjanjian lama dan perjian baru bukanlah kitab – kitab yang kita
disuruh mempercayainya
kitab kitab itu telah mengalami perubahan dari yang semestinya, disana
banyak kontradiksi2 dan bertentangan dengan ajaran islam (insya Allah kalau
ada kesempatan kita bisa diskusikan ayat2nya,misalanya tentang penciptaan
langit bumi
bagaimana bisa malam dan siang (kejadian 1:3-5) tercipta sebelum tercipta
matahari (kejadian 1:14-19))

kitab perjanjian lama adalah perubahan dari kitab taurat yang diturunkan
kepada Nabi Mulia Musa AS,
ilustrasinya : kitab taurat asli —-> dipahami oleh pendeta2 Kristen —> ditulis
ulang—> direvisi (RSV = revision standart)–> direvisi –> direvisi

ini diisyaratkan di dalam kitab suci alQuran

(Al-Quran 6:91) Dan mereka tidak menghormati Allah dengan penghormatan
yang semestinya, di kala mereka berkata: “Allah tidak menurunkan
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sesuatupun kepada manusia”. Katakanlah: “Siapakah yang menurunkan kitab
(Taurat) yang dibawa oleh Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia,
kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai, kamu
perlihatkan (sebahagiannya) dan kamu sembunyikan sebahagian besarnya,
padahal telah diajarkan kepadamu apa yang kamu dan bapak-bapak kamu
tidak mengetahui(nya) ?” Katakanlah: “Allah-lah (yang menurunkannya)”,
kemudian (sesudah kamu menyampaikan Al Quran kepada mereka),
biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya

kitab perjanjian baru juga sama prosenya, dari kitab injil yang asli —> ditulis
ulang oleh pendeta2 Kristen–> direvisi2–>dst

tentang perubahan – perubahan kitab itu semua juga diisyaratkan didalam
kitab suci alQuran

(AlQuran 2:79) Maka kecelakaan yAng besarlah bagi orang-orang yang
menulis Al Kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya; “Ini dari
Allah”, (dengan maksud) untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan
perbuatan itu. Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka, akibat apa yang
ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan yang besarlah bagi
mereka, akibat apa yang mereka kerjakan.

(AlQuran 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 dusta terhadap Allah sedang mereka
mengetahui.

jadi secara jelas dan tegas bahwa perintah mempercayai kitab-kitab itu
bukanlah kitab2 perjanjian lama dan baru , tapi kitab 2 yang asli yang
diturunkan kepada Nabi2 Mulia tersebut

trimakasih

mrvampir

20 Juli 2013 pukul 7:55 PM | #116 Kutipan

manuskrip2 Alquran yang sekarang ditemukan itu sama persis tidak
sedikitpun mengalami perubahan, baik yang diindonesia, di amerika, di iran, di
arab .. dimana pun?
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silahakan anda baca disini :

http://www.islamic-awareness.org/Quran/

berbeda dengan kitab perjanjian lama dan baru (maaf saya tidak sedang
menjelek2an kitab anda, tapi hanya menyampaikan fakta  ) itu berupa
kumpulan2 kitab, dan seiring berjalannya waktu juga mengalami perubahan2
…
untuk lebih detilnya silahkan baca disini :

http://www.islamic-awareness.org/Bible/

perubahan2 di kitab injil anda bisa lihat disini

http://www.islamic-awareness.org/Bible/Text/Canon/

disini contoh detail penyusunan versi NIV (New International Version) dari Injil

http://www.islamic-awareness.org/Bible/Text/Canon/nivorigins.html

sangat banyak yang lainnya … silahkan anda baca sendiri

alQuran secara jelas dan tegas terjaga, dan dijaga oleh Tuhan Yang Maha
Esa tidak beranak dan tidak dipernakan :

(al-Quran 15:9) Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan
sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya

alQuran pun memberikan tantangan bagi siapapun yang tidak percaya bahwa
itu wahyu terakhir dari Tuhan Yang Maha Esa:

(alQuran 2:23-24)
23. Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang Al Quran yang Kami
wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad), buatlah satu surat (saja) yang
semisal Al Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu
orang-orang yang benar

dan di ayat selanjut nya di tegaskan :

24. 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, yang disediakan bagi orang-orang kafir.

jika alQuran bukan dari Tuhan , buat anda yang tidak bisa bahasa arab
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silahkan tunjukan 1 saja kontradiksi didalam AlQuran … cukup 1 saja, itu
sudah cukup sebagai bukti bahwa alQuran bukan dari Tuhan Yang Maha Esa,

(AlQuran 4:82) Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al Quran? Kalau
kiranya Al Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat
pertentangan yang banyak di dalamnya

jadi cukup tunjukan 1 saja pertentangan didalam alQuran, itu sudah cukup
membuktikan alQuran bukan dari Tuhan,

(AlQuran 17:88) Katakanlah: “Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul
untuk membuat yang serupa Al Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat
membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi
pembantu bagi sebagian yang lain”.

henny
debora

29 Juli 2013 pukul 3:01 AM | #117 Kutipan

Amin. Terpujilah YAHWEH! Elohim Avraham, Elohim Yishak, dan Elohim Yaqub
dari sekarang sampai selama-lamanya. HALELU-YAH..!

Cak Man

29 Juli 2013 pukul 4:01 AM | #118 Kutipan

Perhatikan hal ini!
“Jika Alquran benar, maka Alquran akan bertahan dalam setiap pengujian.
Tetapi jika Alquran salah, maka lebih baik mengetahuinya sekarang daripada
terus mengimaninya secara buta.”
Alquran mengatakan dirinya berasal dari Allah, terjaga dari semua kesalahan,
dan hal itu merupakan bukti pewahyuan. Alquran berani menantang manusia
dengan berkata: ” Maka apakah mereka tidak memperhatikan Alquran, kalau
sekiranya Alquran bukan dari sisi Allah tentulah mereka dapati banyak
pertentangan di dalamnya.”(Qs. 4:82).
Konsekuensi dari klaim/pernyataan Alquran ini adalah…satu saja (satu ayat
saja yg bertentangan) atau satu kesalahan yg ditemui dalam Alquran, maka
sudahlah cukup untuk menggugurkan keberadaan Alquran sebagai Wahyu
Allah. Inilah Rumus Terjitu!!

KONTRADIKSI/ PERTENTANGAN/ KETIDAKKONSISTEN AN ALQURAN:
Antara lain:
1. Siapakah yg pertama kali menjadi Muslim? Muhammad (Qs.6:14,163) .
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Hal ini bertentangan dengan:
Yang menjadi Muslim pertama kali adalah Musa (Qs.7:143).
Yang menjadi Muslim pertama kali adalah Beberapa orang Mesir (Qs.26:51).
Yang menjadi Muslim pertama kali adalah Ibrahim (Qs.2:127-133, Qs.3:67).
Yang menjadi Muslim pertama kali adalah Adam, yaitu manusia ciptaan
pertama, yang menerima wahyu dari Allah Muslim (Qs.42:51).
Sampai disini sudah ada 10 pertentangan ayat, jadi total sudah ada 10
pertentangan.

2. Bisakah Allah Muslim dilihat oleh manusia dan apakah Muhammad (Mhd)
melihat Allahnya? Ya, Mhd dapat melihat Allahnya ( Qs.53:1-18, Qs.81:15-29)
.
Hal ini bertentangan dengan:
Qs.6:102-103 dan Qs.42:51) mengatakan bahwa Mhd tidak dapat melihat
Allahnya..
Sampai disini sudah ada 4 pertentangan ayat, jadi total sudah ada 14
pertentangan.

3. Apakah pemberi peringatan (Rasul) dikirim kepada semua manusia sebelum
kedatangan Mhd? Ya, Allah Muslim telah mengirim pemberi peringatan (Rasul)
kepada setiap orang ( Qs.10:47, 16:35-36, 35:24).
Hal ini bertentangan dengan:
Ibrahim dan Ismael secara spesial telah dikirim oleh Allah Muslim untuk
mengunjungi Mekah dan membangun Ka’bah serta memberi peringatan
kepada orang2 di sana ( Qs.2:125-129) .
Anehnya, Mhd ternyata dikirim sebagai pemberi peringatan (Rasul) kepada
orang2 yg belum memiliki rasul/pemberi peringatan tersebut sebelumnya (
Qs.28:46, 32:44, 36:2-6).
Hal ini menimbulkan pertanyaan: “Bagaimana dengan Hud dan Sahih yg
nyata2 juga telah dikirim sebagai pemberi peringatan ke Arab? Bagaimana
juga dengan Kitab yg telah diberikan kepada Ismael? Dll ( Qs.11:50, 11:61).
Sampai disini sudah ada 18 pertentangan ayat. Jadi total sudah ada 32
pertentangan.

4. Apakah yg menjadi makanan orang2 di Neraka? Makanan orang2 yg ada di
Neraka adalah Dhari atau pohon berduri (Qs.88 :6).
Hal ini bertentangan dengan:
Makanan orang2 di Neraka adalah darah dan nanah (Qs.69:36).
Makanan orang2 di Neraka adalah buah dari pohon Zaqqum (Qs.37:66).
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Sampai disini sudah ada 2 pertentangan ayat, jadi total sudah ada 34
pertentangan.

5. Bisakah malaikat2 menyebabkan kematian/penderitaa n terhadap
manusia? Alquran menyerang mereka yg menyembah selain Allah Muslim,
seperti malaikat, nabi. Mengapa? Karena malaikat dan dan nabi tidak bisa
menciptakan, memberi kehidupan atau bahkan menyebabkan kematian atau
penderitaan.
Hal ini bertentangan dengan:
“Sesungguhnya orang2 yang diwafatkan malaikat dalam keadaan
menganiaya diri sendiri…(Qs.4:97).
“(Yaitu) orang2 yg dimatikan oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim
kepada diri mereka sendiri” (Qs.16:28).
“(Yaitu) orang2 yg diwafatkan dlm keadaan baik oleh para malaikat..”
(Qs.16:32).
“Katakanlah, “malaikat maut yg diserahi untuk (mencabut nyawa)mu akan
mematikan kamu..” (Qs.32:11).
Sampai disini sudah ada 4 pertentangan ayat, jadi total sudah ada 38
pertentangan.
6. Bisakah umat Muslim menikah dengan orang Non-Muslim? Alquran
melarang umat Muslim menikahi wanita penyembah berhala dan kafir juga
musyrik serta menganggap orang di luar Islam adalah binatang yang paling
jahat dan buas (Qs.2:221, 8:55, 9:28-33).
Hal ini bertentangan dengan:
Qs.5:5 yang ternyata memperbolehkan Umat Muslim untuk
mengawini/menikahi wanita Kristen.
Sampai disini sudah ada 1 pertentangan ayat, jadi total sudah ada 39
pertentangan.

7. Apakah Allah Muslim akan menganugerahi imbalan yg baik atas perbuatan2
baik orang Non-Muslim? Tidak ( Qs.9:17, 9:69).
Hal ini bertentangan dengan:
Qs.2:62 menjanjikan bhw Umat Kristen (Non-Muslim) akan diberi
penghargaan atas perbuatan baik mereka.
Sampai disini sudah ada 2 pertentangan ayat, jadi total sudah ada 41
pertentangan.

8. Berapa banyak Ibu yg dimiliki seorang Muslim? Hanya satu, yaitu wanita yg
melahirkan mereka dan tiada yg lain ( Qs.58:2).
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Hal ini bertentangan dengan:
Ibu yg dimiliki seorang Muslim adalah dua (2) (Qs..4:23, termasuk seorang ibu
yg merawat mereka).
Ibu yg dimiliki seorang Muslim adalah sedikitnya sepuluh (10) (Qs.33:6).
Sampai disini sudah ada 2 pertentangan ayat, jadi total sudah ada 43
pertentangan.

9. Mengenai pembagian harta warisan dalam Hukum Kewarisan Islam.
Qs..4:11-12 dan Qs.4:176 menyatakan bahwa jika seorang lelaki Muslim
meninggal dan ia meninggalkan 3 puteri, 2 orangtua, dan isteri..maka
pembagian harta warisannya adalah 2/3 dari harta warisan yg diberikan
kepada 3 puterinya secara bersamaan, 1/3 dari harta warisan diberikan
untuk orangtuanya ( Qs.4:11) dan 1/8 untuk isterinya (Qs.4:12).
Hal ini bertentangan dengan:
Jika lelaki Muslim meninggal, maka pembagian harta warisannya adalah
ibunya menerima 1/3 dari harta warisan (Qs.4:11), isterinya menerima ¼ dari
harta warisan ( Qs.4:12), dan 2 saudara perempuannya menerima 2/3 dari
harta warisan (Qs.4:176), dan ditambah lagi hingga 5/12 dari harta warisan
yang tersedia/ada.
Sampai disini sudah ada 6 pertentangan ayat, jadi total sudah ada 49
pertentangan.
10.. Berapa banyak malaikat yg berbicara kepada Maryam? Beberapa
malaikat (several angels) (Qs.3:42, 3:45).
Hal ini bertentangan dengan:
Malaikat yg berbicara kepada Maryam adalah hanya satu malaikat (Qs.19:17-
21) .
Sampai disini sudah ada 3 pertentangan ayat, jadi total sudah ada 52
pertentangan.

11. Berapakah 1 hari dimata Allah Muslim? 1 hari dimata Allah Muslim = 1000
tahun (Qs.22:47, 32:5).
Hal ini bertentangan dengan:
1 hari dimata Allah Muslim = 50.000 tahun (Qs.70:4)
Sampai disini sudah ada 3 pertentangan ayat, total sudah ada 55
pertentangan.
12. Ada berapa golongan/groupkah orang2 yg ada pada akhir zaman? Ada 3
golongan/group (Qs.56:7).
Hal ini bertentangan dengan:
a. Qs.90:18-19 mengatakan bahwa ada 2 golongan/group yg ada pada hari
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Penghakiman/ Akhir Zaman, yaitu golongan kanan dan golongan kiri.
b. Qs.99:6-8 juga mengatakan bahwa akan ada 2 golongan/group yg ada
pada hari Penghakiman/ Akhir Zaman, yaitu golongan yg berbuat baik dan yg
berbuat jahat.
Sampai disini sudah ada 3 pertentangan ayat, jadi total sudah ada 58
pertentangan.

13. Berapa harikah yg dibutuhkan Allah Muslim untuk menghancurkan orang2
Aad? Satu hari (Qs.54:19).
Hal ini bertentangan dengan:
Qs..41:16 dan Qs.69:6-7 mengatakan bahwa waktu yg dibutuhkan Allah
Muslim untuk menghancurkan orang2 Aad adalah beberapa hari.
Sampai disini sudah ada 2 pertentangan ayat, jadi total sudah ada 60
pertentangan.
14. Berapa harikah masa Penciptaan? Bila anda menjumah hari penciptaan
dlm Qs.41:9 (4 hari), Qs.41:10 (2 hari) dan Qs.41 :12 (2 hari), maka total hari
Penciptaan adalah 8 hari.
Hal ini bertentangan dengan:
Qs.7:54, Qs.10:3, Qs.11:7 dan Qs.25:59 jelas menyebutkan bahwa Allah
Muslim menciptakan langit dan bumi adalah dalam waktu 6 hari.
Sampai disini sudah ada 4 pertentangan ayat, jadi total sudah ada 64
pertentangan.
15. Cepat atau lambatkah Penciptaan itu? Allah Muslim menciptakan langit
dan bumi dalam 6 hari (Qs.7:54, Qs.10:3, Qs.11 :7 dan Qs.25:59).
Hal ini bertentangan dengan:
Allah Muslim mencipta secara “spontan” dan langsung jadi (Qs.2:117).
Sampai disini sudah ada 4 pertentangan ayat, jadi total sudah ada 68
pertentangan.

16. Manakah yg lebih dahulu diciptakan: langit atau bumi? Pertama, bumi dulu
yg diciptakan, lalu kemudian barulah langit ( Qs.2:29).
Hal ini bertentangan dengan:
Qs..79:27-30 yg menyebutkan bahwa yg diciptakan terlebih dahulu adalah
langit, kemudian bumi.
Sampai disini sudah ada 1 pertentangan ayat, jadi total sudah ada 69
pertentangan.

17. Bagaimanakah proses penciptaan terjadi? Dalam proses penciptaan langit
dan bumi diciptakan dengan suka hati atau terpaksa ( Qs.41:11).
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Hal ini bertentangan dengan:
Qs.21:30 menyebutkan bahwa langit dan bumi pada mulanya diciptakan telah
bersatu padu, kemudian baru dipisahkan.
Sampai disini sudah ada 1 pertentangan ayat, jadi total sudah ada 70
pertentangan.

18. Dari manakah manusia itu diciptakan? Dari Segumpal Darah (Qs.96:1-2).
Hal ini bertentangan dengan:
Manusia diciptakan dari air (Qs.21:30, 24:45, 25:54).
Manusia diciptakan dari tanah liat kering yg berasal dari Lumpur hitam
(Qs.15:26).
Manusia diciptakan dari debu tanah (Qs.3:59, 30:20, 35:11).
Manusia diciptakan dari bahan yg tidak ada sama sekali (Qs.19:67).
Manusia diciptakan dari bumi (Qs.11:61).
Manusia diciptakan dari mani/sperma (Qs.75:37).
Sampai disini sudah ada 11 pertentangan ayat, jadi total sudah ada 81
pertentangan.

19. Bolehkah menjadi perantara/orang yg bersyafaat atau tidak pada Hari
Penghakiman/ Akhir Zaman? Boleh (Qs.20:109, 34:23, 43:86, 53:26).
Hal ini bertentangan dengan:
Menjadi perantara/orang yg bersyafaat pada Hari Penghakiman/ Akhir Zaman
adalah tidak boleh (Qs.2:122-123, 2:254, 6:51, 82:18-19).
Sampai disini sudah ada 16 pertentangan ayat, jadi total sudah ada 97
pertentangan.

20. Dimanakah Allah Muslim dan tahtaNya? Allah Muslim lebih dekat daripada
urat leher manusia (Qs.50:16).
Hal ini bertentangan dengan:
Allah Muslim itu berada di tahtaNya/arasyNya (Qs.57:4)…tahtaNya dimana?!
Allah Muslim itu tahtaNya berada di atas air (Qs.11:7).
Allah Muslim itu tahtaNya berada antara 1.000 hingga 50.000 tahun untuk
dijangkau (Qs.32:5, 70:4).
Sampai disini sudah ada 4 pertentangan ayat, jadi total sudah ada 101
pertentangan.

21. Siapakah sumber malapetaka? Sumber malapetaka adalah Setan di
“dalam” diri manusia atau gangguan (Qs..38:41).
Hal ini bertentangan dengan:
Sumber malapetaka adalah kita sendiri (Qs.4:79).
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Sumber malapetaka adalah Allah sendiri (Qs.4:78).
Sampai disini sudah ada 3 pertentangan, jadi total sudah ada 104
pertentangan.

22. Apakah Allah Muslim memerintahkan untuk melakukan
kejahatan/perbuatan keji? Tidak! (Qs.7:28, 16:90).
Hal ini bertentangan dengan:
Allah Muslim memang memerintahkan untuk melakukan kejahatan/perbuatan
keji (Qs.17:16, Qs.5:33, Qs.8:12, Qs.8:17).
Sampai disini sudah ada 8 pertentangan ayat, jadi total sudah ada 112
pertentangan.

23. Salah satu dari 99 Nama dari Allah Muslim adalah MahaBenar
Hal ini bertentangan dengan:
Allah Muslim menjuluki diriNya sebagai “Sebesar-besar Penipu Daya / Penipu
Ulung Penipu yg Hebat” (Qs.3:54).
Sampai disini sudah ada 1 pertentangan ayat, jadi total sudah ada 113
pertentangan.

24. Allah Muslim adalah Jalan yg Lurus (Qs.19:36).
Bertentangan dengan:
Allah Muslim juga berwenang untuk menyesatkan manusia/siapa saja yg
dikehendakiNya untuk disesatkan (Qs.4:88).
Sampai disini sudah ada 1 pertentangan ayat, jadi total sudah ada 114
pertentangan.
25. Allah Muslim itu MahaKuasa (Qs.2:20), bertentangan dengan: Allah Muslim
itu juga ditolong manusia (Qs.47:7).
Sampai disini sudah ada 1 pertentangan ayat, jadi total sudah ada 115
pertentangan.
26. Allah Muslim itu Maha Mengetahui (Qs.4:24), bertentangan dengan: Allah
Muslim juga belum mengetahui (Qs.9:16).
Sampai disini sudah ada 1 pertentangan, jadi total sudah ada 116
pertentangan.
27. Allah Muslim itu Mahakaya (Qs.2:263), bertentangan dengan: Allah Muslim
meminjam kepada manusia (Qs.5:12).
Sampai disini sudah ada 1 pertentangan ayat, jadi total sudah ada 117
pertentangan.

28. Allah Muslim itu Esa/Satu/Tauhid (Qs.112:1), bertentangan dengan: Allah
Muslim itu lebih dari satu/jamak, karena setiap kali berfirman kepada nabiNya,
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kepada manusia, kepada malaikat maka Allah Muslim selalu berkata: “KAMI”
(Lihat Qs.4:47, 6:92, 12:2, 13:37, 14:1, 15:6, 17:2, 18:7, 19:40, 20:55,
21:71, 29:15, 36:12, 40:78, 46:16, 49:13, 56:57, 66:12, 72:16, 80:25-27,
90:4, dll).
Sampai disini sudah ada 21 pertentangan ayat, jadi total sudah ada 138
pertentangan.

29. Apakah malaikat itu pelindung? Tidak ada pelindung selain Allah Muslim
(Qs.2:107, 29:22).
Hal ini bertentangan dengan:
Qs.41:31 yg mencatat bahwa bahwa malaikat berkata: “Kamilah pelindung-
pelindung mu dalam kehidupan dunia dan akhirat.”
Peranan malaikat adalah sebagai pengawas dan penjaga (Qs.13:11, 50:17-
18).
Malaikat adalah pengawas pekerjaan manusia (Qs.82:10).
Sampai disini sudah ada 8 pertentangan ayat, jadi total sudah ada 146
pertentangan.

30. Apakah semua yg ada di langit dan bumi tunduk kepada Allah Muslim? Ya
(Qs.30:26).
Hal ini bertentangan dengan:
Ternyata Setan/Iblis tidak tunduk kepada Allah Muslim (Qs.7:11, 15:28 -31,
17:61, 20:116, 38:71-74, 18:50)., bahkan orang2 Non-Muslim pun menolak
taat dan tunduk kepada Allah Muslim sampai hari ini!
Sampai disini sudah ada 6 pertentangan ayat, jadi total sudah ada 152
pertentangan.

31. Apakah Allah Muslim mengampuni dosa syirik?Dosa syirik dianggap dosa
yg paling buruk dari segala dosa, tetapi penulis Quran tidak dapat
memutuskan apakah Allah Muslim akan mengampuni dosa syirik atau tidak (
Qs.4:48, 4:116).
Hal ini bertentangan dengan:
Dosa syirik adalah dapat diampuni (Qs.4:153)…. dst
Dosa syirik adalah dapat diampuni (Qs.25:68-71) .
Sampai disini sudah ada 4 pertentangan ayat, jadi total sudah ada 156
pertentangan.
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Manuskrip Sana’a (manuskrip Alquran yang berbeda)
Manuskrip Sana’a, ditemukan di Yaman pada tahun 1972, dianggap (oleh
sebagian orang) sebagai versi paling tua dari Qur’an.[1] Walaupun teks
tersebut bertanggalkan hingga dua dekade awal pada abad 8 (kira-kira 70
tahun setelah kematian Nabi Muhammad), tes dengan karbon-14 menunjukan
beberapa perkamen dalam kumpulan ini sudah ada sejak abad 7 dan 8.
Penemuan dan penelitian

Pada tahun 1972, pekerja bangunan yang merenovasi dinding di loteng
Masjid Agung Sana’a di Yaman, menemukan sejumlah besar perkamen dan
manuskrip kuno. Mereka tidak menyadari apa yang mereka temukan dan
mengumpulkan dokumen-dokumen tersebut, dan memasukkannya ke dalam
20 karung kentang, kemudian meninggalkannya di salah satu tangga menara
Masjid.[2]

Presiden (saat itu) dari Otoritas Kepurbakalaan Yaman, Qadhi Isma’il Al-
Akwa’, menyadari adanya kemungkinan penemuan ini adalah penemuan
penting. Al-Akwa meminta bantuan internasional dalam memeriksa dan
melestarikan serpihan-serpihan naskah itu, dan pada tahun 1979 berhasil
menarik perhatian seorang ilmuwan German, yang kemudian membujuk
pemerintah Jerman Barat untuk mengorganisir dan membiayai proyek
restorasi. [2]

Tes karbon-14 menunjukkan beberapa perkamen berasal dari tahun 645-690
sesudah masehi.[3] Periode ini cukup panjang, terutama jika perkamen itu
digunakan ulang, yang wajar dilakukan pada zaman dahulu. Sedangkan
kaligrafinya berasal dari tahun 710-715 sesudah masehi.[4] Secara umum
yang diketahui saat itu adalah “belum pernah ada manuskrip yang berasal
dari sebelum abad ke 9.”
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Proyek restorasi

Restorasi manuskrip ini diorganisir dan diawasi oleh seorang ahli kaligrafi
arab dan paleografi Qur’an yang bernama Gerd R. Puin dari Saarland
University, di Saarbrücken, Jerman. Puin telah memeriksa bagian-bagian
perkamen yang ada dalam kumpulan ini secara menyeluruh, dan
mendapatkan urutan ayat-ayat yang tidak biasa, perbedaan kecil dalam teks,
dan orthografi serta hiasan-hiasan artistik dengan gaya yang langka
ditemukan. Beberapa manuskrip juga merupakan contoh langka yang ditulis
dalam bahasa Arab Hijazi awal. Walaupun bagian-bagian yang ditemukan ini
berasal dari sebuah Qur’an tertua yang pernah ditemukan, bagian-bagian ini
juga merupakan sebuah palimpsest, dengan tulisan -tulisan baru yang
menggantikan versi Qur’an yang bahkan lebih tua lagi.[2]

Sementara penggalian dilanjutkan, lebih banyak halaman yang ditemukan.
Dari tahun 1983 hingga 1996, sekitar 15.000 dari 40.000 halaman telah
dipulihkan, termasuk 12.000 pecahan yang berasal dari abad ke-8.[6]

Pada tahun 1999, Editor eksekutif website The Atlantic MOnthly Toby Lester,
memberitakan penemuan Puin: “Beberapa perkamen yang ditemukan dari
Yaman berasal dari abad ke-tujuh dan ke-delapan. Atau dua abad pertama
agama Islam. Perkamen ini adalah Al Quran yang tua, mungkin yang paling
tua yang pernah ada. Selain itu, sebagian serpihan ini menunjukan adanya
perbedaan kecil (tapi mengganggu) dari teks Quran yang biasa. Perbedaan-
perbedaan tersebut, walaupun tidak mengejutkan bagi ahli teks sejarah,
bertentangan dengan keyakinan Muslim ortodoks bahwa Al Quran yang
sekarang adalah kata-kata Tuhan yang sempurna, tidak pernah berubah, dan
abadi.
Sikap Yaman

Lebih dari 15.000 lembar teks Qur’an dari Yaman sudah diratakan,
dibersihkan, diurutkan, dan ditata. Teks ini akan diteliti lebih lanjut di
Perpustakaan manuskrip Yaman. Namun pemerintah seperti tidak mau
mengizinkan. Puin mengatakan “Mereka tidak mau menarik banyak perhatian
pada hal ini, sama seperti kami, walaupun dengan alasan yang berbeda.”[2]

Puin dan koleganya Graf von Bothmer, seorang ahli sejarah Islam, telah
mempublikasikan essay-essay pendek tentang penemuan ini. Von Bothmer
pada tahun 1997 telah memfoto 35.000 gambar perkamen itu dengan
microfilm, dan telah membawa gambar-gambar tersebut ke Jerman. Teks ini
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akan diteliti lebih lanjut dan hasil penelitiannya akan dipublikasi secara
bebas. Puin menulis: “Begitu banyak Muslim yang percaya bahwa semua yang
tertulis di Qur’an adalah kata-kata Allah. Mereka sering mengutip teks ilmiah
yang menunjukan bahwa Alkitab (kitab nasrani) mempunyai sejarah dan tidak
turun dari langit, namun hingga sekarang Qur’an tidak pernah dianggap
punya sejarah. Satu-satunya cara untuk menghancurkan dinding ini adalah
dengan membuktikan bahwa Qur’an juga punya sejarah. Dokumen-dokumen
Sana’a akan membantu kami dalam mencapai hal tersebut
omentar dan kesimpulan Puin

Pada tahun 1999 di sebuah artikel Atlantic Monthly, Gerd Puin
mengatakan:[2]

Menurut saya Al-Qur’an adalah semacam campuran teks yang tidak semua
dapat dipahami, bahkan pada zaman Muhammad. Banyak dari mereka
bahkan mungkin sudah ada ratusan tahun lebih dulu daripada Islam sendiri.
Bahkan dalam tradisi Islam ada banyak informasi yang kontradiktif, termasuk
substrat Kristiani dalam jumlah yang signifikan. Seseorang dapat menemukan
sejarah yang bertentangan di dalam Al-Qur’an. Al-Qur’an mengklaim bahwa
Al-Qur’an sempurna atau bersih, tapi kalau anda membacanya, anda akan
melihat bahwa setiap sekitar 5 kalimat ada 1 kalimat yang tidak masuk akal.
Banyak orang Muslim yang akan memberitahu anda sebaliknya, tentu saja,
tapi faktanya seperlima bagian dari teks Qur’an tidak dapat dimengerti. Hal ini
yang telah mengakibatkan kecemasan yang ada dari dulu mengenai
terjemahan. Jika Al-Qur’an tidak dapat dipahami, tidak dapat dimengerti
dalam bahasa Arab, maka Al-Qur’an tidak dapat diterjemahkan ke bahasa
apapun. Oleh karena itulah para Muslim takut. Karena Al-Qur’an berkali-kali
mengklaim bahwa tulisan didalamnya jelas, padahal tidak. Ada kontradiksi
yang sangat jelas dan serius. Pasti ada sesuatu yang lain yang terjad
Respon

Pada tahun 2000, The Guardian mewawancara sejumlah akademisi untuk
tanggapan mereka terhadap klaim Puin, termasuk Dr Tarif Khalidi, dan
Professor Allen Jones, pengajar studi Qur’an di Universitax Oxford. Terhadap
klaim Puin bahwa beberapa kata dan pengucapan di Qur’an tidak
distandardisasi sampai abad ke sembilan, artikel tersebut menuliskan. [1]

Jones mengakui bahwa ada perubahan yang “tidak penting” pada revisi
Uthman. Khalidi mengatakan kepercayaan Muslim tentang penulisan Qur’an
masih kurang lebih betul. ‘Saya belum melihat sesuatu yang bisa mengubah
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pandangan saya secara radikal,’ katanya. [Jones] meyakini bahwa Al-Qur’an
Sana’a bisa saja merupakan salinan yang salah yang digunakan oleh orang-
orang yang belum menggunakan teks Uthmanic. “Bukan hal yang tidak
mungkin setelah penyeragaman ke teks Uthman, butuh waktu yang lama
untuk penyaringan.’

Selain itu artikel tersebut juga menuliskan beberapa reaksi positif dari Muslim
terhadap penelitian Puin. Salim Abdullah, direktur arsip Islami Jerman, ketika
diberikan peringatan mengenai kontroversi yang bisa dihasilkan oleh
penelitian Puin berkomentar, “Saya menantikan diskusi semacam ini untuk
topik ini

Kris

8 Agustus 2013 pukul 12:03 AM | #122 Kutipan

Hal aneh mengenai spesimen darah Yesus, zaman Yesus hidup, tabut
perjanjian sudah tidak ada (hilang). Lalu darah dari mana? Wkwkwkwk,
ngaco artikelnya.

Cak Man

8 Agustus 2013 pukul 4:38 PM | #123 Kutipan

Mas Kris, mungkin yg di maksud sbb: Bukit Moria dimana Abraham
menyerahkan Ishak adalah tempat yang sama Pada Abad permulaan
namanya Bukit tengkorak (Golgota), Pada tahun 588 SM Nebukadnesar
mengepung Yerusalem selama 18 Bulan, nah saat itu para imam
menyembunyikan tabut dalam ruang bawah tanah yang ujung gua sampai ke
luar tembok yerusalem (saat itu) dan ruang maha kudus di Gua itu persis
dibawah bukit Golgota dimana diatasnya terjadi peristiwa penyalibab Yesus,
th 587 SM Nebukadnesar menaklukan Yerusalem dan meratakan Bait Allah
dan dia tidak menemukan tabut perjanjian, sejak saat itu tabut itu
dinyatakan hilang karena hanya imam-2 yang tahu (diperkirakan proyek
penyembian tabut tsb itu dipimpin oleh Nabi Yeremia). Karena Tabut tersebut
disembunyikan dalam tanah yang lokasinya dibawah peristiwa penyaliban,
saat penyaliban terjadi gempa bumi yang sempat membuat retak di
seputaran lobang salib yesus dan ternyata retakan itu nyambung ke dalam
gua dimana tabut tersebut di sembunyikan dan yang baru duitemukan
kembali di abad 20 ini, dan mungkin maksud artikel adalah darah yesus itu
sebagin sempat masuk dalam retakan tersebut dan masuk dalamruang gua
dan menets di tahun tersebut
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GOLGOTA ADALAH GUNUNG MORIA

Download:
https://www.dropbox.com/s/6hdpe0yhrut7vpu/GOLGOTA%20ADALAH%20GUNUNG%20MORIA.doc

Rahasia Bait Suci Raja Salomo ( bagian II )
Namun ada hal lain yang tidak diketahui oleh Hiram, yaitu rangkaian mesin di
bawah bangunan Bait Suci yang dibuat oleh ahli mesin dari Mesir, karena
pada waktu itu Mesir terkenal dengan pembuatan alat-alat mesin canggih.
Raja Salomo dapat dengan mudah mendapatkan bantuan ahli-ahli dari Mesir
karena dia telah menikah dengan puteri raja Mesir ,Firaun.
I Raj 3 : 1 “Lalu Salomo menjadi menantu Firaun, raja Mesir; ia mengambil
anak Firaun, dan membawanya ke kota Daud, sampai ia selesai mendirikan
istananya dan rumah TUHAN dan tembok sekeliling Yerusalem”

Sepertinya dari ayat diatas sudah Raja Salomo mempunyai hubungan yang
baik dengan Firaun, begitu juga Salomo bisa memperoleh ahli teknik dari
mesir dalam pembangunan Bait Suci.
Beginilah kira-kira hasil pekerjaan ahli dari Mesir atas perintah raja Salomo,
Tabut di simpan di bawah tanah ketika terjadi pengepungan Yerusalem.
Bahkan ketika raja Nebukadnezar mencari Tabut itu dia tidak menemukannya,
hal ini juga yang menjadi alasan berkurangnya tinggi ganja pada bagian atas
dua tiang itu.

I Raj 8 : 6 a, 8 “Kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian TUHAN itu
ketempatnya, di ruang belakang rumah itu, di tempat maha kudus…Kayu-kayu
pengusung itu demikian panjangnya, sehingga ujungnya kelihatan dari
tempat kudus, yang di depan ruang belakang itu, tetapi tidak kelihatan dari
luar; dan di situlah tempatnya sampai hari ini.”
Ayat di atas menerangkan bahwa kayu pengusung Tabut menyentuh tirai
pemisah ruang maha kudus dengan ruang kudus, ini di karenakan adanya
elevator untuk menyimpan Tabut yang berhimpitan.
Sekarang, letak elevator dan Tabut Perjanjian yang di dalam Bait Allah di
Yerusalem di tandai dengan bangunan kecil yang mudah dikenali di
Yerusalem.
Jadi hanya para imam yang tahu dimana letak tabut Perjanjian di simpan ada
waktu itu. Letak penyimpanan dan penempatan Tabut Perjanjian tepat
berada dibawah di mana Ishak akan di korbankan oleh Abraham, namun Allah
sudah menyediakan anak domba bagi dia, juga di tempat itu juga Yesus di
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salib, tepat di bawah kayu salibNya.
sekarang tabut itu tidak memiliki kuasa apapun kecuali Allah berkenan
atasnya. anda mau lihat tabut perjanjian Allah yang penuh kuasa? tinggallah
di jalanNya.

palui khas
serambi

mekah(aceh)

18 Agustus 2013 pukul 2:00 PM | #124 Kutipan

haleluya Tuhan maha besar .

hamba

19 Agustus 2013 pukul 2:32 PM | #125 Kutipan

Salam Bung Dede.

Saya menghargai hasil kerja anda membuat blog ini, tp ada beberapa hal
menjadi sumbang saran saya. Maaf bukan bermaksud menggurui, hanya
bertujuan se-mata2 agar tdk banyak org tersesat oleh kabar2 sensasional.

Dewasa ini begitu banyak pengajaran2 baru yg efeknya hanya akan
memecah belah umat kristen yg sekaligus melenceng jauh dari esensi
kekristenan. Sehingga yg terjadi adlh perdebatan doktrin, dan semakin
menjauhkan dari apa yg Tuhan Yesus perintahkan yaitu amanat Agung.

Spt halnya pengajaran mengganti seluruh kata Allah dgn Yahweh. Ini
membuat perpecahan di-mana2, bukankah perselisihan bukanlah apa yg
Tuhan ajarkan?
Bukankah nama Allah adlh Yesus? ini sudah pasti BENAR, mengapa
menggantinya dgn Yahwe yg hanya gelar?

Begitu juga dgn berita ditemukannya Tabut perjanjian, yg notabene di amini
begitu banyak netter disini. Seandainya Tabut perjanjian benar2 ditemukan
pasti bukan situs kecil spt anchorstone yg memberitakan, namun CNN, BBC,
Al-Jazeera bahkan XinHua pun pasti akan memberitakan penemuan terbesar
ber-hari2 atau bahkan ber-bulan2. Dan dampaknya pasti luar biasa tdk adem
ayem spt skrng ini.

SARAN UTK ORG2 KRISTEN…JANGAN TERLALU CEPAT PERCAYA DGN
PEMBERITAAN2 YG BERBAU ROHANI. BUKANKAH IBLIS DAPAT MENYAMAR
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SEBAGAI MALAIKAT TERANG….SATU2NYA SUMBER YANG DAPAT DIPERCAYA
HANYALAH ALKITAB SAUDARA

Pelajari lagi Alkitab dgn sungguh2….
TABUT PERJANJIAN/TABUT ALLAH TIDAK AKAN PERNAH DITEMUKAN LAGI
KARENA HUKUM DAN PERINTAH ALLAH SUDAH DITULISKAN DIDALAM BATIN DAN
HATI MANUSIA MELALUI SETIAP FIRMAN YANG KELUAR DARI MULUT YESUS!

BACA YEREMIA 31:32-33

Ardi

20 Agustus 2013 pukul 1:39 AM | #126 Kutipan

Salam para pembaca ..Mengenai Benar Tidaknya Tabut Perjanjian sudah
ditemukan , saya pikir kita lagan langnsung kontra itu tidak benar..manakala
kita berprasangka khabar itu tidak benar berarti sama saja kita seperti orang
orang Yahudi zaman dulu pada waktu Kedatangan Yesus..Kayapas sendiri
Tidak percaya semua kata kata yang di lontarkan Tuhan yesus, tetapi setelah
terjadi Penyaliban ..Kayapas tersungkur menyesali perbuatannya..dan
bahkan semua orang yg menghina Yesus pada saat itu berkata..Bahwa ini
Benar anak Tuhan..Jadi buat para Rekan rekan pembaca yg mungkin merasa
itu tidak benar Berarti kita sudah melangkahi 1 perkataan Tuhan yang
Berkata : BERBAHAGIA LAH DIA YANG PERCAYA NAMUN TIDAK MELIHATNYA…
Salam..

Rhama
Shinta

Siahaan

20 Agustus 2013 pukul 4:09 AM | #127 Kutipan

fanny :
hati hati situs ini sesat…. buktinya.. membuat sesama org kristen
bertengkar..kitab suci adalah buku iman bukan untuk
dipertentangkan.. semua mempunyai kebenaran masing-masing..
sehingga agama lain menertawakan kekristenan.. dengan dalil
mencari kebenaran dede wijaya membuat sesama kristen
bertentangan,saling maki,,.setan adalah pemecah kekristenan.. setan
bisa berubah bagai malaikat terang.. hati hati dengan serigala
berbulu domba.. buktinya iklan bank danamon udah masuk di situs
ini..di bayar berapa pak dede ama bank danamon? jangan hapus ya
iklannya… semua tahu kok…
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Ardi :
Salam para pembaca ..Mengenai Benar Tidaknya Tabut Perjanjian
sudah ditemukan , saya pikir kita lagan langnsung kontra itu tidak
benar..manakala kita berprasangka khabar itu tidak benar berarti
sama saja kita seperti orang orang Yahudi zaman dulu pada waktu
Kedatangan Yesus..Kayapas sendiri Tidak percaya semua kata kata
yang di lontarkan Tuhan yesus, tetapi setelah terjadi Penyaliban
..Kayapas tersungkur menyesali perbuatannya..dan bahkan semua
orang yg menghina Yesus pada saat itu berkata..Bahwa ini Benar
anak Tuhan..Jadi buat para Rekan rekan pembaca yg mungkin merasa
itu tidak benar Berarti kita sudah melangkahi 1 perkataan Tuhan yang
Berkata : BERBAHAGIA LAH DIA YANG PERCAYA NAMUN TIDAK
MELIHATNYA…Salam..

Rhama
Shinta

Siahaan

20 Agustus 2013 pukul 4:16 AM | #128 Kutipan

Saya berharap jangan terlalu Formal untuk mengatakan situs ini Sesat, tidak
benar atau kata yang lain yang menyinggung Mohammad atau nama nama
Agama yg lain kalau hanya ingin Mengucapkan kata kata yang tidak
senonoh..Waktu anda berbicara seperti itu berarti anda menggunakan EMOSI
dalam menafsirkan kata kata yang anda baca,…dan saya yakin dalam
Menafsirkan Alkitab pun Anda menggunakan Logika namun dengan Iman.

hamba

21 Agustus 2013 pukul 8:06 AM | #129 Kutipan

Berita ini KALAU benar pasti akan jadi HEADLINE NEWS di semua media
massa.
Bukan di website yg baru pertama kali dengar namanya ini(anchorstone.com)

Yg percaya silahkan percaya…sekalian saja percaya dengan penemuan tulang
belulang Yesus oleh James Cameron

Rhama

21 Agustus 2013 pukul 9:37 AM | #130 Kutipan

Hukum terdahulu sangat berbeda dengan sekarang..contohnya Perkataan

javascript:void(0);
https://www.facebook.com/zevanya.sharon
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.facebook.com/zevanya.sharon
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fdedewijaya.wordpress.com%2f2011%2f09%2f03%2fakhirnya-tabut-perjanjian-israel-di-temukan%2f&id=ma-140421115724-ab574c27
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Rhama
Shinta

Siahaan

Tuhan sendiri kepada Nabi-Nabinya yang berkata Israel harus membangun ”
Benteng ” dengan gerbang pintu 12….dan kita tau kalau itu perintah Tuhan
kita harus jawab Ya dan Amin..tetapi untuk sekarang apabila terjadi
pembangunan tembok yang di titahkan Tuhan lewat Nabi-Nabinya bayangkan
apakah tidak mungkin terjadi pertumpahan darah..???..Demikian hal nya deng
aTabut perjanjian yang jelas kita tau selama terjadi peperangan zaman
dahulu kala selalu ” TABUT PERJANJIAN ITU ” Dijaga dengan ketatt..!!!..dan
karna didalam tabut perjanjian tersebut ada rahasia Tuhan yahhhbisa jadi
Manusia sendiri pun tidak dapat menafsirkannya..dan yg kedua kita tau dalam
setiap cerita peperangan orang Israel melawan Musuhnya KALAU tidak ada
disamping Mereka Tabut perjanjian selalu tejadi Kekalahan..jadi saya sangat
setuju sekali apa yg di beritakan oleh Blog ini Benar atau tidak benar Tabut
perjanjian di temukan ..itu harus DIJAGA..

budi

24 Agustus 2013 pukul 5:09 PM | #131 Kutipan

Dear saudaraku semua mohon waktunya membaca ANALISIS saya:

Tentu ada hubungan dengan artikel di atas tentang TABUT MUSA, dan
prediksi saya tabut tersebut bakal dibawa oleh SATRIO PININGIT tentu dari
INDONESIA yang mana beliau dibantu oleh PUTRA BATHARA INDRA KANG
PAMBAYUN atau RAJA NEBUCHADNEZZAR, semua bakal terkuak
kebenarannya:
coba tengok analisis saya di link di bawah ini:

http://benderahitam2.wordpress.com/imperium-iii-kebangkitan-indonesia-
program-ishadi-sk-dan-eko-laksono/ramalan-jayabaya-ratu-adil-dan-zaman-
keemasan-indonesia/

juga link AMERIKA sudah mulai bertobat:

http://www.nowtheendbegins.com/pages/obama/obama-ashamed-of-
jesus.htm

dan akhirnya OBAMA tanggal 31 Juli 2013 menyatakan semua AGAMA BERHAK
HIDUP DI AMERIKA

http://www.nowtheendbegins.com/blog/?p=14524

terimakasih sadaraku semua
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salam

budi

24 Agustus 2013 pukul 5:15 PM | #132 Kutipan

Saudaraku,
Bagi saya semua agama adalah BAIK, mau dikatakan salah atau benar
menurut pandangan AGAMA LAIN, bagi saya SANG MAHA PENCIPTAlah yang
BERKREASI atau bahasa FILSAFATnya disebut SANG CAUSA PRIMA atau
PENYEBAB YANG TIDAK DISEBABKAN LAGI. Saya hanya BERANALISIS loh,
percaya atau tidaknya terpulang pada pribadi masing2 orang. Selamat
berargumentasi menurut keyakinan dan referensi masing2 dan cara pandang
masing2.

salam

budi

24 Agustus 2013 pukul 5:59 PM | #133 Kutipan

Saudaraku,
Berikut link tentang perbedaan ZIONISME dan JUDAISM
bangsa yang berkepentingan dengan TABUT tersebut:

http://www.israelversusjudaism.org/

http://en.wikipedia.org/wiki/Neturei_Karta

http://en.wikipedia.org/wiki/Judaism

http://occupiedpalestine.wordpress.com/2012/12/09/daily-reminder-we-fight-
zionism-not-judaism-for-who-does-not-understand-the-difference-
%E2%86%92/

Jadi menurut analisis saya, bahwa TABUT PERJANJIAN itu baru keluar dari
tempat yang dirahasiakan bila MESIAS (JUDAISM) datang (mungkin SATRIO
PININGIT) saat ramai2nya the judgement day pada the end of days.

salam

20 September 2013 pukul 5:06 PM | #134 Kutipan

maaf…perlu saya tambahkan,,ditemukannya Tabut ALLAH,itu menandakan
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jack
maaf…perlu saya tambahkan,,ditemukannya Tabut ALLAH,itu menandakan
kehadiran ALLAH..ALLAH yang dimaksud adalah ALLAH Abraham,Ishak,Yakub
(Israel),Israel adalah nama yang di berikan ALLAH kepada Yakub,untuk
membuktikan kepada dunia bahwa pada Israel ALLAH berkenan…maka
diberikanlah Tabut itu pada Musa. Musa adalah orang Israel murnl dari
keturun suku Lewi.salah satu anak dari Yakub (Israel)

sammy

24 September 2013 pukul 5:54 AM | #135 Kutipan

amien..haleluyah Puji Tuhan..

kimsun217

27 September 2013 pukul 3:14 AM | #136 Kutipan

Reblogged this on wookimsun and commented:
Puji Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi

sabirun

27 September 2013 pukul 7:10 AM | #137 Kutipan

Tabut itu bukan peninggalan israel.. Tabut itu peti yang telah diturunkan
kepada Nabi Adam AS berisi rahasia rahasia penting dari Allah SWT. Lalu
diserahkan secara turun temurun dari nabi Adam sampai nabi Musa AS. Tabut
itu bukan peti sembarangan hanya yang diizinkan Oleh Allah yang bisa
mendekat apalagi menyentuh. Banyak kisah dalam sejarah tubuh seseorang
akan terbakar jika mendekatinya. di situ juga ada peninggalan para nabi
seperti jenggot nabi adam, tongkat nabi musa DLL. Kok orang kristen begitu
girang.. mestinya yahudi yang senang.. hahahaha.. sebenarnya Israel,
Nashrani dan Islam adalah sama sama agama samawi, seiring berjalannya
waktu para nabi pembimbing silih berganti membawa misi penting yaitu
mengesakan Tuhan, lihatlah yahudi mereka mempunyai begitu banyak nabi
israel aja nabi mereka dari Musa AS. hingga Isa AS. untuk apa Allah mengutus
nabi..? Ya jelas untuk membimbing domba yang mulai melenceng dari
keesaan tuhan seperti yahudi yang menyebut Uzair sebagai anak Allah sebab
bisa hidup lagi setelah mati 100 tahun. Bahkan nabi israel terakhir (nabinya
orang yahudi) Yaitu nabi Isa AS. beliau ditugaskan untuk membimbing domba
israel yang sesat untuk kembali mengesakan Allah SWT. tapi seperti nabi
zakaria dan nabi yahya. beliau juga didaftar mati oleh yahudi (israel) dan
mereka memanggil tentara romawi untuk membunuh Isa (YESUS) Yesus tidak
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membawa syari’at baru hanya meneruskan syari’at Nabi Musa yang telah
disesatkan oleh yahudi (israel) bahkan israel menolak kenabian yesus dan
menyebut penyalibannya sebagai kutukan. Lalu ajaran yesusu ini diimani oleh
golongan Nashrani ajaranya ya tetap mengesakan Allah dan Yesus adalah
nabinya seperti nabi nabi yang lain (saya tidak menyebut kristen sebab
kristen agama yang menganut tuntunan paulus bukan yesus sebab tuntunan
mereka berdua saling bertolak belakang) jadi ketemunya tabut menurut
hemat saya perlu dikoreksi lagi.. tabut itu tidak seperti BLACK BOX yang bisa
dipegang sembarang orang apalagi semua orang. sebab kebodohan manusia
paling tinggi itu terjadi saat manusia tidak bisa membedakan mana manusia
mana tuhan.. mana malaikat mana setan.. apalagi mana wahyu mana
kesurupan. Trim’s

Yaspis

2 Oktober 2013 pukul 4:24 AM | #138 Kutipan

@sabirun Mungkin tabut yg anda bicarakan itu bukan tabut yg ditulis dalam
artikel ini. Sebab tabut yang ditulis diartikel ini adalah tabut yang dibuat pada
zaman Musa.

vera

2 Oktober 2013 pukul 5:53 AM | #139 Kutipan

Puji Tuhan sy bisa mendapat kesempatan membaca artikel tulisan ini ,sy
merasa sangat diberkati Terpujilah Allah Israel dan Tuhan Yesus Kristus Anak
Allah yg Tunggal yg karna oleh pengorbanan dan kebangkitannya kami yg di
luar dari turunan israel boleh mendpt perkenanan Allah yaitu karya
penebusan Kristus Yesus sebagai Juruselamat sy yaitu Mesias .Haleluyah
terpujilah Allah dari kekal sampai kekal sampai selama-lamanya .Amin

dedewijaya

2 Oktober 2013 pukul 3:41 PM | #140 Kutipan

AMIN! Vera! Maranatha!

franklin

5 Oktober 2013 pukul 7:38 PM | #141 Kutipan

Artikel bagus,

13.Sesudah semuanya kupertimbangkan, inilah kesimpulan yang kudapatkan.
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Takutlah kepada Allah dan taatilah segala perintah-Nya, sebab hanya untuk
itulah manusia diciptakan-Nya.
14.Allah akan mengadili segala perbuatan kita; yang baik dan yang buruk,
bahkan yang tersembunyi juga.

Pesan Salomo

savior

8 Oktober 2013 pukul 7:46 AM | #142 Kutipan

Jesus is coming soon !

http://www.embassy-elia.blogspot.com

Doni
Zenisa

12 Oktober 2013 pukul 2:08 AM | #143 Kutipan

Saudaraku semua, melihat komentar-komentar di atas tidaklah baik jika kita
memperdebatkan agama yang dilandasi kebencian dan tujuan buruk, apalagi
mencaci-maki antaragama. Lebih baik kita bersama-sama untuk membangun
silaturahmi dan persaudaraan yang erat untuk kebaikan bersama dan
kedamaian di dunia ini.
Setiap agama punya ajarannya masing-masing dan Dzat yang disembahnya,
yang sesungguhnya kita berasal dari Satu Pencipta. Untuk itu, karena orang
lain tidak menyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak menyembah apa
yang mereka sembah, maka Untukmulah Agamamu dan Untukkulah Agamaku.
(QS. al-kafirun)

tks, semgo kita semua dalam keberkahan.

Wilmeli

28 Oktober 2013 pukul 3:59 AM | #144 Kutipan

Pengelaman Ron sungguh menakjubkan dan pantas dikongsi kepada segala
bangsa sehingga 666 berakhir dan ditumpaskan. Semoga Tuhan memberi
petunjuk kepada kita samua seterusnya.. Amen.

Gift

29 Oktober 2013 pukul 9:02 PM | #145 Kutipan

Hai saudara2 yang mempunyai Roh Kudus, jagalah hati kalian. Jangan
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Gift terpancing dengan kata2 dari si jahat. Waktu Tuhan Yesus di salib tirai bait
suci yang menghubungkan ruang Mahasuci terbelah dua, itu menandakan
bahwa tabut perjanjian sudah terangkat ke surga. Karna tabut berasal dari
Allah.

ghill

28 November 2013 pukul 5:00 PM | #146 Kutipan

Saya sangat senang atas keberhasilan Ron, mungkin suatu hari saya bisa
bergabung dengan penerus-penerus Ron yang lainnya, karena saya percaya
masih banyak peninggalan yang belum di dapati
Trimah kasih

Abraham

23 Desember 2013 pukul 2:11 PM | #147 Kutipan

Tuhan JESUS Berkata di Injil Johanes,Engkau sangka,engkau menyelidiki Kitab
Kitab Suci untuk mendapatkan Hidup,tetapi engkau tidak datang
kepadaKU(Tuhan Jesus)untuk mendapatkan Hidup yang sesungguhnya itu.
Tuhan Jesus:Adalah Jalam dan Kebenaran dan Hidup,Tidak seorangpun
Sampai Kepada Bapa(Allah) kalau tidak melalui AKU(Tuhan
Jesus).Firman(UCAPAN) Tuhan Jesus ini,di tujukan kepada Ahli Taurat,Ahli
Kitab Suci,Ahli Agama yang tidak mengenal JESUS KRISTUS Adalah TUHAN Juru
selamat Bagi semua Umat Manusia.Padahal mereka adalah ahli Agama dan
Ahli Kitap Kitab Suci.Amin GBU.Bagi yang Percaya Jesus adalah TUHAN atau
Allah sediri,yang telah menjadi Fiman yang Hidup.
Johanes 1:

ardi

24 Desember 2013 pukul 12:19 AM | #148 Kutipan

artikelnya ga jelas ni, klo memang di temukan kenapa ga ada di publish dan
jdi top topic?? dan mhon klo membaca alquran nul karim kitab suci umat islam
itu jgn setengah2, sehingga mengandung makna yang salah untuk di pahami,
sehingga merendahkan isi alquran, jalani agamamu dan jalani agamaku, kita
lihat di hari pembalasan mana ajaran mana yang benar,

26 Desember 2013 pukul 4:50 PM | #149 Kutipan
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YouSee
Salam Damai Sejahtera buat semuanya 
Pertama kalinya saya lihat suatu blog yang mendapat komentar begitu
banyak dalam jangka waktu setahun lebih ^^ .. selamat buat yg posting..
Terimakasih akan dimuatnya blog ini maka bagi kita yang “haus akan
kebenaran” akan bisa sedikit melepaskan dahaga,
namun sangat disayangkan adanya beberapa komentator yang tidak sadar
diri melampiaskan “rasa iri dan dengkinya ” perihal Penemuan Tabut Suci”
padahal kita semua blum tahu kenyataan dan kebenaran sesungguhnya …
Bahkan komentar-komentar tersebut jauh menyimpang dari topik ..

Kembali ke topik semula, kita dihadapkan pada sesuatu hal yang disengaja
untuk sementara ini (atau entah untuk selamnya) “under cover” atau ditutup-
tutupi, seharusnya hal tersebut jadi pertimbangan utama.

Kok bisa? bagaimana mungkin penemuan sejarah dan benda-benda pusaka
yang bisa menjadi bukti nyata penguat kebenaran doktrin/ajaran bahkan
mungkin bisa jadi “kuasa” tersebut diabaikan?
Kita lihat bahwa selama ini penemuan-penemuan sejarah seperti diatas lebih
cenderung sifatnya accident/ketidak sengajaan dan inisiatif perorangan
/kelompok kecil (seperti Ron Wyat dkk, badan/indipenden archeology).
Penemuan-pemenuan tersebut dianggap sepele dan remeh dibandingkan
menemukan tulang-belulang gak jelas, dibandingkan menemukan
bintang/planet yang baru bisa diamati, dibandingkan penemuan candi.situs
purba suku yang hilang, dibandingkan penemuan-penemuan baru dibidang
sains maupun teknologi .. dan masih banyak hal lainnya yang selama ini
menyedot jauh lebih banyak perhatian maupun pendanaan luar biasa dari
berbagai pihak.

Sangat memprihatikan ternyata milyaran penganut agama x, y, z .. yang
berkaitan dengan penemuan sejarah tersebut hanya terpaku antara rasa
percaya dan belum percaya atau bahkan tidak percaya tanpa pernah
berusaha membantu memastikannya.zzzzz..
Mari coba kita pelajari sedikit FAKTA hal2 yang mampu kita sadari sebagai
bagian dari kemungkinan penyebab terjadinya ganjalan tersebut :
1. Tidak ada usaha maupun dukungan penuh dari pihak-pihak / organisasi
yang seharusnya, mampu dan kredible untuk hal-hal tersebut, baik
pemerintah setempat, Organisasi Keagamaan Tingkat International, Institusi-
intitusi lain bahkan peran media massa / pers terkesan sangat lamban dan
sepintas lalu. Bisa disebabkan kerumitan birokrasi lintas departemen maupun
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hubungan buruk antar pihak, atau lemahnya organisasi/pihak yang terkait
baik dari segi finansial maupun sumberdaya, atau kondisi dan lokasi area
penemuan yang dirasa tidak kondusif (sedang dalam perang, bencana, dlsbg)
atau skeptis merasa tidak mau mapupun tidak mampu memberikan perhatian.
2. Ada pihak-pihak yang yang berkeberatan bahkan berusaha menghalang-
halangi penemuan-penemuan tersebut dengan alasan dampaknya bisa
membahayakan landasan fundamental maupun kepentingan kelompoknya,
karena bisa menjadi pertentangan ajaran/ ideologi/ keyakinan, atau krn
bersinggungan dengan klaim penemuan serupa oleh mereka, atau secara
nilai strategis ekonomis dimungkinkan bisa merugikan dan bahkan mungkin
hanya karena merasa terancam sebagai rivalitas.
3. Sebagian besar orang ternyata hanya bersikap pasif kurang antusias
menanggapi kabar berita penemuan tersebut.Bbagi kaum agamawan maupun
umat ada yang merasa lebih baik percaya maklumat hasilnya nantinya yang
dikeluarkan pihak yang berwenang, ada yangsecara spontan percaya .karena
iman/ krn pengaruh kharisma seorang tokoh atau ada yang menolak
berdasarkan suatu pertimbangan/pemikiran, karena pada hakekatnya
seseorang beragama/beriman adalah uruan internal pribadi dengan
Tuhannya, maka komponen pembuktian sejarah dengan adanya penemuan
tersebut cuma dianggap sekedar memperkuat keyakinan.

4. Banyak pihak-pihak kalangan elit yang merasa was-was dan berhati-hati
dengan alasan yang ditakutkan yaitu respon orang banyak pra-era-pasca
penelitian yang bisa berupa pertentangan, kebencian, ketakutan ,
kekecewaan maupun huforia kegembiraan berlebihan bisa menjadi huru-hara
atau dampak meluas lebih dari yang seharusnya (lintas skup).

5. Salah satu kemungkinan yang mungkin kita anggap tidak masuk atau diluar
nalar atau daya manusia bisa juga terjadi yakni “Kekuatan/Kuasa” tertentu
yang Ajaib yang memilikinya memang menghalangi atau menghambatnya.
Jangan anggap hal ini lelucon atau alasan dibuat-buat (seperti contoh ulasan
blog diatas dengan alasan malaikat penjaga tabut menahan pembuktian
didepan umun sampai waktu yang ditentukan), karena sebagian besar
sejarah keagamaan sifatnya misteri dan tidak bisa dibuktikan dengan
berbagai alasannya (-Nya), misal alasan kejadian.peristiwa masa lalu atau
yang sedang terjadi itu tanpa jejak karena sifatnya gaib dll.

6. Kemungkinan terakhir ialah karena semua pernyataan adanya penemuan2
tersebut hanyalah sekedar hoax atau rumor yang dikembangkan dengan
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maksud-maksud tertentu, oleh karena itu sharusnya segera ada pernyataan
yang pasti untuk hal tersebut dari berbagai kalangan yang sanggup
mengujinya.

Kadang saya berpikir tindakan nyata dari anticipan juga dibutuhkan untuk
meramaikan hal ini, misalnya, andaikan teroris berusaha meledakkan situs-
situs tersebut maka tingkat perhatian dan kepedulian dunia akan meningkat
dratis sehingga membantu pengungkapan pasti benar atau tidaknya
penemuan sejarah tersebut. .. 
Fakta-fakta tersebut bisa kita lihat sebagian contohnya secara dari komentar-
komentar sebelumnya diatas maupun selanjutnya, dan untuk mengungkap
fakta-fakta lain saya harap teman-teman selanjutnya bisa menambahkan
dalam komentarnya.

Terimakasih, Salam NATO (Not Action Talk Only)

Jengkelin

16 Januari 2014 pukul 6:05 AM | #150 Kutipan

3 kata . . . ( ha..ha.. BODOH.. )

Denny

20 Januari 2014 pukul 4:11 AM | #151 Kutipan

Sungguh Luar biasa ,FIRMAN TUHAN HIDUP

you’r
brother

18 Februari 2014 pukul 10:51 PM | #152 Kutipan

benny :
MENOLAK YESUS ADALAH KESOMBONGAN ROHANI…tdk pernah ada
satu manusiapun yg pernah melihat ALLAH YHWH..karna DOSA kita
kehilangan wajah ALLAH,oleh karnanya kita ditawarkan oleh ALLAH
sendiri(anugerah)” inilah wajahKU(YHWH/BAPA) melalui YESUS,supaya
apa????? SUPAYA KITA JANGAN TERTIPU DAN SALAH MEMILIH CARA
ATAU JALAN MENUJU BAPAK ALLAH”……. aduh kacian kamu2 yg tegar
dan congkak HATI,kamu mau hanya dengan usaha atau caramu
sendiri, ingat!! kitab kejadian…haiii adam.hawa, semua itu tidak
berkenan di HatiKU,kalau mw berdamai dgn Aku.maka terimalah ini!!!
apa itu??? Kulit Domba.apa artinya???? PENGORBANAN.apa itu???…
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DARAH, darah apa itu???atau darah siapa itu??????……..DARAH
YESUS!!!!!!!!!!!!!!…….Menolak Yesus sama dengan K E S O M B O N G
A N mau menemui TUHAN dgn usaha sendiri. ingat saudaraku bani
kedar,kita tdk punya andil apa2 dgn Tuhan,sebagai apa kita mw
langsung mencapaiNya YANG MAHA SUCI DAN MAHA KUDUS itu……..ah
bebaaallllllllllll buta hati,bunuh diri saja!!!!…………

Jengkelin :
3 kata . . . ( ha..ha.. BODOH.. )

Jengkelin :
3 kata . . . ( ha..ha.. BODOH.. )

Jengkelin :
3 kata . . . ( ha..ha.. BODOH.. )

Denny :
Sungguh Luar biasa ,FIRMAN TUHAN HIDUP

you’r
brother

18 Februari 2014 pukul 10:58 PM | #153 Kutipan

mengapa kamu mengatakan kepada Pohon anggur agar berhenti berbuah?
mengapa kamu mengatakan kepada rumput agar melindungi Pohon dari
panas dan hujan?

*Orang Bijak akan mengerti perkataan ini.
Thanks.

RAHMA

5 Maret 2014 pukul 12:27 AM | #154 Kutipan

Wahai sdr2ku sesuku sebangsa sebahasa setanah air Indonesia,marilah kita
bersatu padu seirama dlm membangun masyarakat Indonesia yg pluralis baik
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dari segi agama warna kulit suku bahasa,… agar bisa hidup berdampingan
saling toleransi menghormati menguatkan shg bisa menjadi negeri yg aman
makmur dan sejahtera; dijauhkan dari bencana2 gunung Kelud dan Merapi yg
meletus membuat banyak menimpa kesusahan umat muslim,ataupun gunung
Sinabung yg meletus membuat banyak menimpa umat Kristen; dmk juga
banjir di Jakarta dan Menado yg sama2 membuat negeri atau ibu
pertiwi/puteri Indonesia menangis.
Mari kita tanggalkan dan lepaskan beban2/kuk tali yg menjerat leher dan
badan kita yg berupa tali2: perselingkuhan kebencian dengki iri hati
menghina merasa paling benar sendiri sombong tomak serakah suap
korupsi….dll inilah yg dimaksud dg Roh Kegelapan/kejahatan.
Jadi punyailah hati yg baik/suci atau Roh/jiwa yg terang atau kenakanlah
pakaian yg putih perlambang kesucian/kebersihan hati, berikat pinggang
kebenaran, berjubah keadilan, bertutur kata yg manis spt madu,…dst.
Pada saat ini Roh Kegelapan banyak mengitari dan mengusai kita,… jadi
selalulah awas dan waspada berjalanlah di atas jln terang Tuhan atau jadilah
anak2 terang (punyailah hati yg bersih) sbgmn yg diajarkan para nabi/rasul
dan org2 suciNya yg telah dianugerahi masing2 dg Kitab2 Suci Taurat Zabur
Injil Qur’an, mrk semuanya bagaikan terang nur cahaya spt matahari bulan
dan bintang2 yg bisa menuntun umatnya berjalan di atas jln yg benar/lurus
shg tdk tersandung terjatuh tersungkur dan mati…Puji Allah

RAHMA

6 Maret 2014 pukul 12:30 AM | #155 Kutipan

Memang Tabut mrp barang warisan peninggalan Nabi Musa dan Harun yg
mengandung shekinah/ketenangan bagi Bani Israel, dan Tabut ini selalu
menyertai mrk ketika dlm pengembaraan di padang Tiih selama 40 th; kmd
Yosua memasuki tanah suci Yerusalem/ , tanah yg dijanjikan Allah penuh dg
susu dan madunya, kmd Tabut ditempatkan di Yerusalem oleh Nabi Daud, lalu
anaknya yakni Nabi Sulaiman yg membangun Bait Allah dan Tabut Suci tsb
ditempatkan di Ruang Maha Kudus, di sini hanya Imam Agung sekali dlm
setahun yakni pd hari raya Paskah dg memercikkan darah lembu dan
membawa asap dupa wangi/harum2an bagi Allah Abraham/ Ibrahim Ismael
Ishak Yakub/Israel, Tuhan Allah semesta alam/semua makhluk.
Tabut Suci ini sekarang memang dlm ‘wilayah Palestina’ atau dijaga oleh anak
cucu keturunan Kedar (anak Ismael atau cucu Abraham dg isteri ibu Hagar yg
ditempatkan di negeri Arabia dan dibangunkan Bait Suci Ka’bah dan terdapat
Batu Suci Hitam/Hajar Aswad sbg Batu Penjuru bagi umat Muslim di seluruh
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dunia.
Sedang keturunan Bapa Abraham/Ibrahim dg Ibu Sara ditempatkan di Kanaan
(Hebron) Palestina yaitu Ishak dan anaknya Yakub/Israel serta anaknya yakni
Yusuf dan sdr2nya, kesemuanya adalah anak2 cucu2 Abraham di
Palestina/Israel ini berjumlah 12 suku Bani Israel yg sekarang ini tersebar
keseluruh dunia dan ingin kembali ke Tanah Perjanjian yaitu Israel dan
Palestina.
Tentunya untuk bisa mengambil dan mengangkat Tabut Suci yg telah
terpendam dlm perut bumi ribuan th sbg harta karun/harta rohani
tersembunyi tsb diperlukan kerjasama saling membantu menyokong
mendukung mempersatukan kekuatan krn begitu besarnya spt mengangkat
gunung emas atau gunung puteri Sion atau gunung Puteri Yerusalem yg
cantik jelita namun telah minum anggur shg menjadi tertidur sampai dg saat
ini.
Bukankah Puteri Sion/Puteri Yerusalem adalah gambaran/kiasan atas Bait
Suci Allah itu sendiri, dan yg dimaksud Anak Raja adalah Yesus/Amasih
sendiri?
Mesti ada seorang Pangeran atau Anak Raja atau Mesiah/Mesias yg bisa
menghidupkan dia kembali dg ciuman cinta kasih yg tulus/sejati.
Ini semua mrp kata2 kiasan/perumpamaan, bukankah Almasih Isa Putera
Maryam sering menggunakan kata peribahasa ini agar barangsiapa yg
mempunyai mata bisa melihatnya, dan yg mempunyai telinga bisa
mendengarnya sehingga hatinya bisa mengerti dan memahami shg
sembuhlah ia dari penyakitnya.
Org2 Yahudi menunggu datangnya seorang Nabi atau Mesias, org2 Nasrani
menunggu Yesus/Isa dibangkitkan hidup lagi sbg Mesias juga, sedangkan
org2 Islam juga menunggu datangnya Mesias atau Imam Mahdi yg bisa
membawa kesejahteraan dan kedamaian di langit dan di bumi.
Jadi seharusnya tiga komunitas umat Tuhan (Yahudi Kristen Islam) bersatu
atau manunggal dalam kawulaning Gusti, tritunggal dlm kesatuan
menyembah Tuhan Allah semesta alam, Allah Abraham Ismael Ishak
Yakub/Israel Musa Isa/Yesus Muhammad,….dst Allah para nabi/rasul dan org2
suciNya, Allah segala makhluk. Puji Tuhan

Maxgrosir

11 Maret 2014 pukul 3:12 AM | #156 Kutipan

sesungguhnya kedamaian itu indah, stop peperangan. 
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RAHMA

12 Maret 2014 pukul 12:37 AM | #157 Kutipan

Puteri Yerusalem/Puteri Sion atau gunung Sion/Israel mrp gunung yg tertinggi
di dunia dimana di puncaknya yakni Bukit Moria terdapat Kubah Emas (Dome
of The Rock) atau Batu Sakhrah atau Batu Suci yg berwarna putih (Batu Susu)
adalah Bait Suci Yerusalem yg dahulunya dibangun oleh Nabi
Sulaiman/Salomo adalah gambaran Batu Putih/Susu, Batu Sorgawi yg
diturunkan dari langit ke bumi; sehingga hanya makhluk2 Allah ataupun
binatang/dabbah yg telah dibersihkan/disucikan hatinya dari segala macam
kekotoran penyakit hati yg berupa: dengki irihati munafik sombong
perselingkuhan tomak/serakah suap korupsi….dll yg kesemuanya mrp beban2
kuk/belenggu2 yg menjerat hati dan pikiran kita agar kita senang kpd
kehidupan duniawi saja dg memuaskan keinginan2 daging yg membelenggu
kita semua shg menjadikan mata kita buta meskipun kita melihat dan
menjadikan kita tuli meskipun kita semua bertelinga serta menjadikan hati
kita buta karena kita semua tidak bersunat hati alias tidak mau bertobat
untuk membersihkan hati2 kita yg penuh dosa dan kekotoran.
Maka yg paling ramai dlm blog ini adalah caci maki sombong tomak maunya
merasa paling benar sendiri sukanya menghina menghujat….dll dikarenakan
kita semua masih suka berhias dg mengenakan pakaian kegelapan dan
kekerasan dan tidak suka dg mengenakan pakaian kesucian/kebenaran dan
berjubah keadilan serta berikat pinggang ketulusan…..dll yakni pakaian2
pesta pakaian keindahan bersalam2an bertutur sapa yg manis bagaikan
madu itulah pakaian2 penduduk sorga.
Jadi sdr2ku tanggalkanlah pakaian2 penduduk neraka yakni keras/kesat hati
sombong jahat/kasar….berbaju dari besi lambang kekerasan berikat
pinggang kemunafikan…..dll
Jalan ke Rumah Tuhan bisa dimasuki oleh manusia atau makhluk2 Allah yg
telah disucikan hatinya atau orang2 kudus/suci baik itu umat Yahudi Kristen
Islam …. dan semua org yg telah disucikan/dikuduskan oleh Tuhan. Puji Allah

RAHMA

18 Maret 2014 pukul 12:49 AM | #158 Kutipan

Sdr2ku dari golongan umat Yahudi Kristen Islam, marilah kita ber-sama2
membangunkan mengagungkan memuliakan menghormati menyemarakkan …
dst kembali Bait Suci atau Rumah Tuhan tsb yg pernah menjadi Kiblat bagi
ketiga umat ini; krn Yesuspun semasa hidupnya mengajar Kitab Taurat di
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tempat suci ini juga ikut merayakan perayaan Paskah, namun dikarenakan
ketidakpercayaan umat Yahudi kpdNya maka dibunuhlah yesus di atas kayu
salib sebagai korban penebus salah/dosa bagi Tuhan.
Di tempat yg suci itu pula Nabi Muhammad pernah menginjakkkan kakinya
sewaktu melakukan perjalanan Isra’ mi’raj dari Masjidil Haram di Mekah ke
Masjidil Aqsha di Palestina/Yerusalem dengan menunggang kendaraan Buraq
diantar Malaikat Jibril/Gabriel, dg terlebih dahulu hatinya
disucikan/dibersihkan dg air zam2 dan diberi minuman air hikmah.
Jauh sebelum itu Nabi Ibrahim setiap tahunnya juga mempersembahkan
korban sembelihan domba untuk Ishak; sedangkan untuk anaknya yg
bernama Ismael yg ditempatkan di Mekah telah didirikan Bait Suci Ka’bah yg
ada Batu Hitam/Hajar Aswad dg mempersembahkan beribu-ribu unta sapi
lembu kambing domba pada Hari Raya Haji/ Idul Adha yg dirayakan oleh umat
Muslim di seluruh dunia untuk Tuhan Allah Abraham/Ibrahim Ismael Ishak
Yakub/Israel, Allah semesta alam, Allah semua makhluk.
Hal sedemikian ini hampir sama dengan perayaan Paskah yg diselenggarakan
oleh Nabi Sulaiman/Raja Salomo yg membangun Bait Suci Yerusalem untuk
Tuhan Allah Semesta langit, Allah Abraham Ismael Ishak Yakub/Israel atau
Yang Maha Kudus Allah Israel. Kala itu tentara2 Nabi Sulaiman terdiri dari
manusia2 burung2 jin2. Dan ayahnya yakni Nabi Daud/Raja Daud bertasbih
bersama gunung2 dan burung2.
Tanah yg dijanjikan Tuhan bagi Bani Israel adalah tanah Palestina/Yerusalem
Sorgawi, penuh degan susu dan madunya, tanah yg subur yg diberkati Tuhan
krn langit akan memberikan hujan pada waktunya dan bumi akan
mengeluarkan berkat2nya atau buah2nya sehingga penduduknya bisa
merasakan keamanan kedamaian ketentraman kesejahteraan karena semua
penduduknya mengenal dan takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan.
Maka mempunyai hati yg bersih/suci menjadi landasan utama untuk
memasuki negeri terjanji ini sehingga bisa hidup aman aman tentram di
tempat yg suci ini, agar langit mencurahkan/mengalirkan rahmat2Nya dan
bumi memberikan/ mengeluarkan barokah/berkat2Nya sehingga shekinah
mawadah warohmah ada di tempat yg suci ini. Wahai semua anak cucu Bapa
Abraham Ismael Ishak Yakub/Israel Musa Harun Daud Sulaiman Isa/Yesus
Muhammad …dst marilah kita semua kembali kepada Allah Tuhan yg
menjadikan langit bumi matahari bulan bintang2 gunung2 sungai2
hutan2/pohon2 manusia2 binatang2/dabbah….semua makhluk, bertobatlah
dan pujilah DIA, agungkanlah DIA besarkanlah DIA selalu, yakni TUHAN ALLAH
SEMESTA ALAM.
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xucinxgaronx

19 Maret 2014 pukul 2:34 PM | #159 Kutipan

to Rahma
paparan anda bertentangan dengan nubuatan Yesus

Yohanes 4: 21 Kata Yesus kepadanya: “Percayalah kepada-Ku, hai
perempuan, saatnya akan tiba, bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di
gunung ini dan bukan juga di Yerusalem.

xucinxgaronx

19 Maret 2014 pukul 2:46 PM | #160 Kutipan

nubuatan tersebut digenapi dengan saat dialihkannya arah kiblat muslim dari
Yerusalem ke baitullah Ka’bah

2. Al Baqarah 144. Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke
langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu
sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu
berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang
(Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil) memang
mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari
Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.

qwerty
mini

22 Maret 2014 pukul 7:33 AM | #161 Kutipan

kalian goblok semua…… mbok ya mikir dirimu sendiri….. perbaiki hubunganmu
dengan Tuhan…. ada lagi pikiran yang dosa sudah ditanggung terus berbuat
dosa seumur hidup lah(berranti pikiranmu gak berkembang sama sekali,
koyok gk iso meker blassss)Goblok.. pikiranmu iku kembangkan …. ya kalau
berbuat dosa seumur hidup yo namanya gak percaya, kalau masalah percaya
orang muslim juga… yang namanya percaya itu ya juga harus melakukan yg
dikehendaki-Nya,,,,, ada lagi yang katanya nyembah kubus, kalau gitu apa
bedanya sama budha??? padahal islam kan juga beda sama budha….. gila loe
semua

23 Maret 2014 pukul 12:07 PM | #162 Kutipan

to Xucinxgaron

javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.greatcaptain.wordpress.com/
javascript:void(0);
http://xucinxgaronx.wordpress.com/
javascript:void(0);
http://xucinxgaronx.wordpress.com/
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fdedewijaya.wordpress.com%2f2011%2f09%2f03%2fakhirnya-tabut-perjanjian-israel-di-temukan%2f&id=ma-140421115724-ab574c27
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

RAHMA
to Xucinxgaron

Tiap2 nabi/rasul dan orang2 suci Tuhan Allah Abraham Ishak Yakub/Israel
mempunyai jalan sendiri2 untuk menuju yang dicintai-Nya yakni Yang Maha
Kudus Allah Israel. Kitab Suci Taurat Zabur Injil Qur’an adalah risalah atau
jalan untuk mendekat kepada-Nya. Tak perlu kita pertentangkan karena
masing2 telah diberi nur/jalan terang sendiri2 untuk sampai kepada-Nya.
Bukanlah Yerusalem Sorgawi penampakannya seperti Kubus yg mempunyai
12 pintu gerbang yg dihiasi mutiara perlambang mempunyai hati yg suci dan
mulia menjadi landasan utama agar bisa memasuki Pintu Gerbang Sorgawi ini.
Sehingga menjadi seperti anak kecil yg bebas dari dosa atau berhati
kudus/suci sebagaimana dikatakan Yesus: ‘Aku berkata kepadamu,
sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini,
kamu tidak akan masuk ke dalam Kerajaan Sorga’. Jadi punyailah hati yg
bersih, sunatlah kulit khatan hatimu agar tidak kesat/keras hati atau hatinya
seperti batu yg dapat membutakan mata kita meskipun kita melihat dan
membuat telinga kita menjadi tuli meskipun bisa mendengar karena adanya
penyakit hati berupa sombong iri dengki tomak/serakah maunya merasa
paling benar sendiri …..dst. inilah sebenarnya yg menutupi hati kita (terhijab
nur) sehingga iman tidak dapat masuk ke dalam hati. Hanya mulut saja yg
mengatakan iman tapi tidak disertai dengan perbuatan sehingga
kasih.menjadi hambar. Maka cintailah atau kasihlah kepada semua makhluk
seperti engkau mencintai atau mengasihi kepada dirimu sendiri, dan
perbuatlah yg baik kepada yg lain sebagaimana engkau ingin perbuat baik
kepada dirimu sendiri. Puji Tuhan

xucinxgaronx

25 Maret 2014 pukul 2:05 PM | #163 Kutipan

to qwerty mini
@
kalian goblok semua…… mbok ya mikir dirimu sendiri

>>>>>>>>> bahasa kasihnya keluar ???? kasihan juga si Yesus …. ajarannya
ternyata dicuekin sama orang orang yang ngaku ngaku menyembahnhya …..

Mt 5:22 But I say unto you, That whosoever is angry with his brother without
a cause shall be in danger of the judgment: and whosoever shall say to his
brother, Raca, shall be in danger of the council: but whosoever shall say,
Thou fool, shall be in danger of hell fire.
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Mat 5:22 Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap orang yang marah terhadap
saudaranya harus dihukum; siapa yang berkata kepada saudaranya: Kafir!
harus dihadapkan ke Mahkamah Agama dan siapa yang berkata: GOBLOK!
harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala.

xucinxgaronx

25 Maret 2014 pukul 3:05 PM | #164 Kutipan

to Rahma
@
Kitab Suci Taurat Zabur Injil Qur’an adalah risalah atau jalan untuk mendekat
kepada-Nya. Tak perlu kita pertentangkan

>>>>>>>>> Paparan kamu yang sekarang ternyata ganti bertentangan
dengan ajaran paulus ….

Gal 5:4 Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh
hukum Taurat; kamu hidup di luar kasih karunia.

=========
@
Tak perlu kita pertentangkan karena masing2 telah diberi nur/jalan terang
sendiri2

>>>>>>>>>> bagaimana kristen bisa bilang seperti itu ….. lha ajaran Paulus
saja tentang Hukum Taurat bertentangan dengan ajaran Yesus ……

Mat 5:19 Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum
Taurat sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada
orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam Kerajaan
Sorga; tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-
perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam
Kerajaan Sorga.

Mat 5:20 Maka Aku berkata kepadamu: Jika hidup keagamaanmu tidak lebih
benar dari pada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi,
sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam Kerajaan Sorga.

tetapi kristen pasti membuang ajaran Yesus di atas dan mengikuti ajaran
yang ini ….

Gal 2:21 Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada
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kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus.

Gal 5:4 Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh
hukum Taurat; kamu hidup di luar kasih karunia.

Rm 3:28 Karena kami yakin, bahwa manusia dibenarkan karena iman, dan
bukan karena ia melakukan hukum Taurat.

Gal 2:16 Kamu tahu, bahwa tidak seorangpun yang dibenarkan oleh karena
melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus.
Sebab itu kamipun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami
dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena
melakukan hukum Taurat. Sebab: “tidak ada seorangpun yang dibenarkan”
oleh karena melakukan hukum Taurat.

dan faktanya ….. tak ada kristen yang menuruti ajaran Yesus ….. tak ada
kristen yang menjalankan perintah Hukum taurat seperti yang dilakukan
Yesus ……dan justru mengikuti ajaran paulus dengan dalih yang dibuat
buatnya ……

J.D Miller

25 Maret 2014 pukul 5:00 PM | #165 Kutipan

artikel sesat nih,,tunggu aja sebentar lagi si ron dalam cerita penemu tabut
bakal menjadi tuhan orang yang bikin artikel ini…trus yang bikin artikel ini
kemudian mengaku ngaku jadi anak tuhan dan kemudian mengkudeta si
ron,ketika si ron lengser jadi tuhan ,si penulis artikel segera mengumumkan
kalo dia lah tuhan sebenarnya dan lama2 yg nulis artikel ini berakhir di rumah
sakit jiwa ketika meninggal langsung masuk neraka…wkwkkwkwkkwk
eh ngemeng2 israel murni tu yang seperti apa?apa nenek moyang mereka
bukan adam dan hawa?
curiga israel murni itu nenek moyang nya monyet lagi..kayak khayalan charles
darwin…… miriss.banget……sama kaum2 domba yg tersesat ini…semoga
mendapat hidayah kalian

RAHMA

27 Maret 2014 pukul 12:44 AM | #166 Kutipan

Pada bulan Juni 2013 kami melakukan perjalanan umrah plus Aqsha bersama
Ebad Wisata Tour Surabaya, sebelum umroh ke Mekah dan Madinah, kami
serombongan 21 orang mengunjungi negara Israel selama 3 hari. Kami salat
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di Masjidil Aqsha yg berkubah biru/abu2 beberapa kali ,dan bisa masuk ke
dalam ‘Dome of the Rock’ atau Kubah Emas yg menaungi ‘Batu Putih’ seperti
‘Batu Susu’ yg yg besar dan berlubang atau ada Gua batu putih kecil di
dalamnya cukup memuat untuk 20-25 orang,… yah seperti ada dalam ‘lift’
begitulah kira2 yg bisa naik turun antara bumi ke langit pintu sorga.
Perasaanku mungkinkah ini ‘Ruang Maha Kudus’ tempat Tabut Musa
ditempatkan di Bait Suci Solomn/Sulaiman? Bedanya kalau zaman dahulu kala
Bait Suci Yerusalem ini menjadi ‘Batu Penjuru’ atau pusat Ka’bah bagi agama
Yahudi, tapi sekarang ini perumpamaannya umat Islam hanya sebagai
‘penjaga’ kebun anggur yg ditinggalkan pemiliknya atau tuannya merantau
tersebar ke seluruh ujung bumi;…. dan sekarang ini mereka sedang berusaha
menanami kembali kebun anggur supaya berbuah manis kesukaan Yang
Maha Kudus Allah Yakub/Israel.Tempat yg sangat suci dan mulia ini kurasakan
begitu lengang dan sepi karena hanya sedikit umat Muslim yg bisa
mengunjungi tempat suci ketiga bagi kaum Muslim ini setelah mengunjungi
Masjidil Haram di Mekah menjadi urutan pertama, dan Masjid Nabawi di
Madinah.menjadi urutan ke dua. Tapi dapat kupahami kenapa jarang sekali
umat Islam mengunjungi Masji suci yg ketiga ini karena perjalanan yg cukup
sulit untuk masuk ke negeri Israel dan Palestina ini, di samping beayanya yg
sangat mahal juga penjagaan tempat2 sucinya sangatlah ketat. Seperti
ketika kami serombongan memasuki Masjid Ibrahim di Hebron di Palestina yg
di sana terdapat kuburan/makam Nabi Ibrahim dan Ibu Sara, makam Nabi
Ishak dan isterinya, juga makam Nabi Yakub/Israel dengan isterinya,…
sebenarnya orang2 Yahudi Israel dan orang2 Arab Palestina adalah sama2
anak cucu Bapa Abraham/Nabi Ibrahim ini namun sampai detik ini masih
bersengketa dan membagi dua tempat suci tersebut atau diberi
singgetan/pembatas di tengahnya sehingga org2 Muslim tidak bisa
menyentuh kuburan/makam Nabi Yakub dan isterinya, sedangkan sebaliknya
org2 Yahudi juga tidak bisa menyentuh kubur/makam Nabi Ishak dan
isterinya, masing2 hanya bisa mengintip dari celah2 saja;…. lucu juga pikirku
bisa saling intip2an,… masih untung makam/kubur Ibrahim ada di tengah2nya
sehingga dua kubu ini bisa mendekatinya/menyentuhnya. tempat suci yg
dulunya Gua Mahpelah yg dijadikan kuburan keluarga Ibrahim di Hebron
Palestina ini. Yaaah apa boleh buat,…. akibatnya dua2nya tidak/kurang bisa
meramaikan/menyemarakkan menghormati mengagungkan memuliakan
Masjid/Bait/Rumah Tuhan atau Bait Suci Ibrahimi yg ada di Hebron Palestina
ini Yaah inilah ruginya kalau dua kubu anak2 Ismael dan Ishak ingin sama2
menguasainya, Perumpamannya langit menahan rahmat-Nya (hujan-Nya) dan
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bumi tidak mengeluarkan buah2nya/berkat-Nya sehingga tanahnya menjadi
tandus kering kerontang dan penduduknya org2 Palestina banyak yg miskin
dan kelaparan; dan rombongan kami agak ketakutan karena di-kejar2 anak2
Arab Palestina yg me-minta2 uang,….astagfirullahal adziiim,
Ya Allah berkatilah dan rahmatilah anak cucu Abraham/Ibrahim ini, penduduk
Palestina dan Israel ini agar mereka bisa hidup aman tentram damai
sejahtera di bumi yg telah Engkau janjikan kpd Ibrahim dan Musa,… menjadi
‘Tanah Perjanjian’ yg penuh susu dan madunya sehingga mereka tidak
kelaparan dan ketakutan/kedinginan. Amiiin ya Robbal ‘Alamin.

Denny

29 Maret 2014 pukul 8:52 AM | #167 Kutipan

saya setuju dengan penemuan alm Ron Wyatt

babi12

4 April 2014 pukul 4:12 AM | #168 Kutipan

percayalah tuhan kalian masinnng masing , jika allah berkehendak ia akann
menunjukan siapa yang benar ..

XucinXgaronX

5 April 2014 pukul 1:42 PM | #169 Kutipan

Rahma

@
Tempat yg sangat suci dan mulia ini kurasakan begitu lengang dan sepi
karena hanya sedikit umat Muslim yg bisa mengunjungi tempat suci ketiga
bagi kaum Muslim ini

>>>>>>> Yesus memang sudah menubuatkan seperti itu …

Mat23:

37 “Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari
dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu! Berkali-kali Aku rindu
mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-
anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau.

38 Lihatlah RUMAHMU AKAN DITINGGALKAN DAN MENJADI SUNYI.
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39 Dan Aku berkata kepadamu: Mulai sekarang kamu tidak akan melihat Aku
lagi, hingga kamu berkata: DIBERKATILAH DIA YANG DATANG DALAM NAMA
TUHAN!”

BAit Allah di Yerusalem sudah tercemar kesuciannya semenjak Paulus
mengajak bangsa tak bersunat (NAJIS) Yunani memasukinya ….

Kisah 21:
27 Ketika masa tujuh hari itu sudah hampir berakhir, orang-orang Yahudi
yang datang dari Asia, melihat Paulus di dalam Bait Allah, lalu mereka
menghasut rakyat dan menangkap dia,

28 sambil berteriak: “Hai orang-orang Israel, tolong! Inilah orang yang di
mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan
menentang hukum Taurat dan tempat ini! Dan SEKARANG IA MEMBAWA
ORANG ORANG YUNANI PULA KE DALAM BAIT ALLAH DAN MENAJISKAN TEMPAT
SUCI INI !”

itulah sebabnya tak mengherankan jika saat sekarang ketahuan ada
rombongan ziarah kristen ke Yerusalem …. dipastikan akan diusir oleh Yahudi
orthodox ….
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XucinXgaronX

5 April 2014 pukul 1:56 PM | #170 Kutipan

ini ada lagi …..
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XucinXgaronX

dan aneh serta lucunya ….. kristen kristen ternyata menganggap dirinya
adalah sebagai orang israel …. ( entah dari keturunan kedua belas suku israel
yang mana …. )…. kasihan…!!!

rikie

6 April 2014 pukul 5:39 AM | #171 Kutipan

kalian apa tau negeri syeba/saba itu dimana??

ingatlah satu hal negeri syeba/saba itu adalah negeri subur makmur dan
tuhan/Rabb nya maha pengampun. . . palestine negeri yang tandus . . . kalian
mencari tabut sampai kapanpun tak akan pernah diketemukan dan tak akan
terusik keberadaannya . . . kalian berpatokan di yerusalem/Baitul Maqdis . .
tapi apa kalian pernah mencari letak negeri syeba/saba . . dan kalian harus
ingat kalaupun kalian menemukan negeri itu . . niscaya rakyat d sekitarnya
tidak akan pernah membiarkan kalian yg menggali . . karena waktunya sudah
ditentukan kapan dan dimana tabut itu dikeluarkan. . . anda boleh tidak
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percaya . . . tunggulah masanya dan sebenarnya tabut itu aman broo

RAHMA

7 April 2014 pukul 11:38 PM | #172 Kutipan

XucinXgaron

Tentunya kita semua umat Yahudi Kristen Islam, merindukan Puteri
Sion/Puteri Yerusalem atau penduduk di gunung Suci Sion/Israel di Yerusalem
ini menjadi kota yg aman damai sejahtera bagi ketiga komunitas umat Tuhan
anak cucu Abraham/Ibrahim ini. sbgmn yg ditulis dlm Kitab Yesaya 25 : 6-9
yaitu :
Tuhan semesta alam akan menyediakan di gunung Sion ini bagi segala
bangsa2
suatu perjamuan dg masakan yg bergemuk, suatu perjamuan dg anggur yg
tua benar,
masakan yg bergemuk dan bersumsum, anggur yg tua yg disaring
endapannya
Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yg
diselubungkan kpd segala suku bangsa dan tudung yg ditudungkan kpd
segala bangsa2,
Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya dan Tuhan Allah akan
menghapuskan air mata daripada segala muka; dan aib umat-Nya akan
dijauhkan-Nya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada
waktu itu orang akan berkata: “Sesungguhnya, inilah Allah kita, yg kita
nanti2kan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yg kita nanti2kan; marilah
kita ber-sorak2 dan bersuka cita oleh krn keselamatan yg diadakan-Nya”.
Amin3 Puji Allah

xucinxgaronxcinXgaronX

8 April 2014 pukul 1:54 PM | #173 Kutipan

to Rahma
@
Tentunya kita semua umat Yahudi Kristen Islam, merindukan Puteri
Sion/Puteri Yerusalem atau penduduk di gunung Suci Sion/Israel di Yerusalem
ini menjadi kota yg aman damai sejahtera bagi ketiga komunitas umat Tuhan

>>>>>>>>>
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kelihatannya anda belum tahu bahwa Yesus sama sekali tidak membuat
agama Kristen yang munculnya adalah setelah 15 tahun dari kematiannya di
kota penyembah berhala Antiokhia yang jauhnya 500 km sebelah utara
Yerusalem … Yesus dan para muridnya adalah penganut agama Yahudi yang
taat kepada Hukum Taurat untuk memperoleh keselamatan …. berbeda
dengan iman / agama kristen yang justru meniadakan Hukum Taurat untuk
memperoleh keselamatan sebagai buah ajaran Paulus

Galatia 2:16 Kamu tahu, bahwa tidak seorangpun yang dibenarkan oleh
karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam
Kristus Yesus. Sebab itu kamipun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya
kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena
melakukan hukum Taurat. Sebab: “TIDAK ADA SEORANGPUN YANG
DIBENARKAN ” oleh KARENA MELAKUKAN HUKUM TAURAT.

Galatia 2:21 Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada
kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus.

bandingkan dengan ajaran Yesus tentang Hukum Taurat ini

Matius 5:19 Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum
Taurat sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada
orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam Kerajaan
Sorga; tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-
perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam
Kerajaan Sorga.

Lukas 16:17 Lebih mudah langit dan bumi lenyap dari pada satu titik dari
hukum Taurat batal.

==========
@
yg ditulis dlm Kitab Yesaya 25 : 6-9 yaitu :
Tuhan semesta alam akan menyediakan di gunung Sion ini bagi segala
bangsa2

>>>>>>>>

Ucapan Nabi Yesaya tentang Yerusalem / gunung Sionnya yang anda kutip
telah di anulir oleh Yesus … tercatat dalam Kitab Matius dan Lukas ….

Mat 23:
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37 “Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari
dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu! Berkali-kali Aku rindu
mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-
anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau.
38 Lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi.

Lukas 13:
34 Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari
dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu! Berkali-kali Aku rindu
mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-
anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau.
35 Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi
Aku berkata kepadamu: Kamu tidak akan melihat Aku lagi hingga pada saat
kamu berkata: Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan!”

Matius 21:43 Sebab itu, Aku berkata kepadamu, bahwa Kerajaan Allah akan
diambil dari padamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan
menghasilkan buah Kerajaan itu.

kenapa Yesus sampai mengucapkan nubuatan tersebut dapat anda baca
keterangannya mulai Mat 21:33 …..

Nampaknya anda sama sekali tak memperhatikan ucapan ucapan Yesus
tersebut …… dan membuat buat khayalan tentang Yerusalem

RAHMA

9 April 2014 pukul 12:54 PM | #174 Kutipan

Xucin Xgaron

Yesus menghormati dan memuliakan Bait Allah Yerusalem, hal ini terlihat
dalam nas;
“Lalu tibalah Yesus dan murid2Nya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke
Bait Allah, mulailah Ia mengusir org2 yg berjual beli di halaman Bait Allah.
Meja2 penukar uang dan bangku2 pedagang merpati dibalikkan-Nya, dan Ia
tidak memperbolehkan org membawa barang2 melintasi halaman Bait Allah,
Lalu Ia mengajar mrk, kata-Nya: ‘Bukankah ada tertulis : Rumah-Ku akan
disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini telah menjadikannya
sarang penyamun!” (Markus 11:15-17)
Dan tampaknya sampai saat ini penduduk gunung Sion/Israel dan Palestina
yg diumpamakan sbg ‘kebun anggur Tuhan’ ini belum bisa menghasilkan buah
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anggur yg manis rasanya krn rasa dendam dengki iri hati tomak/serakah
merasa paling benar sendiri,…..dsb shg ‘tanah perjanjian’ tsb seperti
diselimuti kabut/kabung atau ada selubung yg menutupi makanya doa2
banyak tidak didengar Allah, langit masih menahan rahmat-Nya dan bumi tdk
menghasilkan buah2-Nya sehingga keamanan kedamaian kesejahteraan
kemakmuran masih jauh dari penduduknya.
Karena bukankah perumpamaan Kerajaan Allah/Kerajaan Sorga itu sbb.
“Lalu kata Yesus: Beginilah hal Kerajaan Allah itu: seumpama org yg menabur
benih di tanah, lalu pd malam hari ia tidur dan pd siang hari ia bangun, dan
benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi, bgmn terjadinya tdk
diketahui org itu. Bumi dg sendirinya mengeluarkan buah, mula2 tangkainya,
lalu bulirnya, kmd butir2 yg penuh isinya dlm bulir itu. Apbl sdh cukup masak,
org itu segera menyabit, sebab musim menuai sdh tiba” (Markus 4 :26-29).
Kiranya kita semua mesti bertobat memohon ampun kpd Allah, kita semua
harus bersunat hati dan telinga agar hati/jiwa atau Roh kita menjadi
bersih/suci/kudus supaya kita semua mempunyai hati yg lembut/santun/kasih
dan tidak berkeras hati/kesat/kasar. /degil. Sehingga mata kita dpt melihat
firman2 Allah dan dpt membacanya dan ayat Allah tsb tdk termeterai lagi
sehingga sembuhlah penyakit2 kita. Amin Puji Allah

xucinxgaronx

9 April 2014 pukul 1:53 PM | #175 Kutipan

to Rahma
@
Yesus menghormati dan memuliakan Bait Allah Yerusalem, hal ini terlihat
dalam nas; (Markus 11:15-17)

>>>>>>>

itu dilakukan Yesus pada masa awal pelayanannya ….. pada saat pertama kali
Yesus memasuki Yerusalem….

sedangkan nubuatan kebinasaan Yerusalem diucapkan Yesus pada
menjelang akhir pelayanannya …..

==========
@
.dsb shg ‘tanah perjanjian’ tsb seperti diselimuti kabut/kabung atau ada
selubung yg menutupi makanya doa2 banyak tidak didengar Allah,
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>>>>>>>>

sepanjang sejarah peradaban manusia yang namanya “Tanah perjanjian “…
….. tak pernah sekalipun dikuasai oleh Israel …. walaupun Israel pernah
mengalami zaman keemasan di bawah Daud dan Salomo tak pernah
sedetikpun menguasai “tanah perjanjian”

Tanah Perjanjian justru dikuasai oleh keturunan Ismael … tergenapi setelah
munculnya Islam ….

Kejadian 15:18 Pada hari itulah TUHAN mengadakan perjanjian dengan
Abram serta berfirman: “Kepada KETURUNANMU Kuberikan negeri ini, mulai
dari SUNGAI MESIR sampai ke sungai yang besar itu, SUNGAI EUFRAT:

so yang dimaksud “KETURUNANMU” ternyata digenapi oleh keturunan
Abraham melalui Ismael …..

silakan anda buktikan googling dengan keyword “liga arab” …. negeri negeri
dari Sungai Mesir hingga sungai Eufrat …ternyata dikuasai oleh bangsa arab
…..

apakah Tuhan lupa janjinya ???? tentu saja Tidak mungkin ….. so anak
perjanjian tergenapi melalui keturunan Ismael ….. bukan melalui keturunan
Ishak ( yang telah kehilangan sepuluh sukunya setelah mengalami
pembuangan ke babilonia) …. walaupun ditulis dalam alkitab adalah melalui
ketrurunaN ISHAK ….. so benarlah apa yang dinyatakan Nabi Yeremia sebagai
berikut …..

Yeremia 8:8 Bagaimanakah kamu berani berkata: Kami bijaksana, dan kami
mempunyai Taurat TUHAN? Sesungguhnya, pena palsu penyurat sudah
membuatnya menjadi bohong.

=========
@
Lalu kata Yesus: Beginilah hal Kerajaan Allah itu: seumpama org yg menabur
benih di tanah, lalu pd malam hari ia tidur dan pd siang hari ia bangun, dan
benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi, bgmn terjadinya tdk
diketahui org itu. Bumi dg sendirinya mengeluarkan buah, mula2 tangkainya,
lalu bulirnya, kmd butir2 yg penuh isinya dlm bulir itu. Apbl sdh cukup masak,
org itu segera menyabit, sebab musim menuai sdh tiba” (Markus 4 :26-29)

>>>>>>>
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Kerajaan Allah yang juga sudah dinubuatkan semenjak Nabi Daniel …… tepat
tergenapi dengan islam …. kl 600 tahun setelah era Yesus ….

KERAJAAN BATU (daniel 2:34-35) atau KERAJAAN ALLAH adalah KERAJAAN
ISLAM … YANG DINUBUATKAN DANIEL MEREMUKKAN SEGALA KERAJAAN DAN
MENGHABISINYA (DANIEL 2:44) yang menjadi gunung besar dan memenuhi
seluruh bumi…(Daniel 2:35)

http://xucinxgaronx.wordpress.com/2010/02/10/nubuat-daniel-kerajaan-
allah/

tidak aneh apabila Yesus mengucapkan kalimat (future tense) berikut ini …

Matius 21:43 Sebab itu, Aku berkata kepadamu, bahwa KERAJAAN ALLAH
akan DIAMBIL DARI PADAMU dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang
akan menghasilkan buah Kerajaan itu.

anda tak mempercayai ucapan Yesus di atas ????

LOL

9 April 2014 pukul 4:29 PM | #176 Kutipan

Tuhan sama sekali tidak pernah menyebut diriNya Allah melainkan YAHWEH
(Keluaran 3:15) jadi apabila kerajaan diberikan kepada Arab/Islam
seharusnya Arab/Islam menyembah kepada YAHWEH yaitu Elohim Abraham,
Elohim Ishak dan Elohim Yakub bukan kepada Dewa Pagan Arab Quraish !!
Faham ente ?!!!

xucinxgaronx

10 April 2014 pukul 2:47 AM | #177 Kutipan

to LOL

Yahweh adalah nama Tuhan yang disebut orang Israel di Samaria ….. so pada
setiap prasastimya pasti selalu ditambahkan kata “samaria” di belakang kata
yahweh

Sedangkan di Yudea ,Tuhan disebut dengan nama Elloh …. mirip dengan
ucapan lafal arab Alloh ….. sebagaimana Yesus menyebutnya … Elo(h) i

Mrk 15:34 Dan pada jam tiga berserulah Yesus dengan suara nyaring: “Eloi,
Eloi, lama sabakhtani?,” yang berarti: Allahku, Allahku, mengapa Engkau
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meninggalkan Aku?

bukti prasasti Kuntillet`Ajrud, yang di temukan di Sinai …. Yahweh adalah
nama Tuhan Samaria yang digambarkan dengan patung lembu

http://www.yahwehism.com/html/yahweh-samaria.html

“Berakhti etkhem l’YHVH Shomron ul’Asherato” (“Aku telah memberkatimu
dalam nama Yahweh Samaria dan Asytoret nya.

so itulah sebabnya Yesus secara tegas melarang keras murid muridnya
mengunjungi wilayah samaria … tempat para penyembah Yahweh

Mat 10:5 Kedua belas murid itu diutus oleh Yesus dan Ia berpesan kepada
mereka: “Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke
dalam kota orang Samaria,

anehnya saat sekarang justru kristen berusaha mengubah nama Tuhan yang
disebut Yesus ( Eloh ) menjadi Yahweh …..

RAHMA

11 April 2014 pukul 1:21 AM | #178 Kutipan

Nampaknya sudah waktunya Bait Suci Yerusalem dibangun kembali oleh umat
Yahudi agar mereka bisa mempersembahkan korban2 sembelihan dan
bakaran kepada Yang Maha Kudus Allah Abraham Ishak Yakub/Israel
sebagaimana umat Islam merayakan harii raya korban atau hari raya haji/idul
adha bagi anak cucu Nabi Ibrahim dan Ismael. Amin

xucinxgaronx

11 April 2014 pukul 3:45 AM | #179 Kutipan

@
Nampaknya sudah waktunya Bait Suci Yerusalem dibangun kembali oleh umat
Yahudi

>>>>>>>>
Nubuatan Yesus tentang Bait Allah di Yerusalem yang terakhir adalah seperti
ini ….

Luk 21:5 Ketika beberapa orang berbicara tentang Bait Allah dan mengagumi
bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan
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berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus:

Luk 21:6 “Apa yang kamu lihat di situ — akan datang harinya di mana tidak
ada satu batupun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain; semuanya
akan diruntuhkan.”

tepat tergenapi pada tahun 70 Masehi ….. dan Yesus tak pernah
menubuatkan adanya pembangunan kembali bait suci di Yerusalem untuk
tempat persembahan korban bakaran ataupun sembelihan …..

===========
@
sebagaimana umat Islam merayakan harii raya korban atau hari raya haji/idul
adha bagi anak cucu Nabi Ibrahim dan Ismael.

>>>>>>>>>>

Umat Islam merayakan Idul Adha adalah sesuai sebagai penggenapan Firman
Tuhan yang dinubuatkan Yesaya ….

Yesaya 60:

3 Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja
kepada cahaya yang terbit bagimu.

4 Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling, mereka semua datang
berhimpun kepadamu; anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-
anakmu perempuan digendong.

5 Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri, engkau akan
tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut
akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang
kepadamu.

6 SEJUMLAH BESAR UNTA akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari
Midian dan Efa. Mereka semua akan datang dari Syeba, akan membawa emas
dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur TUHAN.

7 Segala KAMBING DOMBA KEDAR akan berhimpun kepadamu, DOMBA DOMBA
JANTAN NEBAYOT akan TERSEDIA UNTUK IBADAHMU, SEMUANYA AKAN
DIPERSEMBAHKAN DI ATAS MEZBAH – KU SEBAGAI KORBAN YANG BERKENAN
KEPADA-KU, dan AKU AKAN MENYEMARAKKAN RUMAH KEAGUNGAN-KU.
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Sepanjang sejarah Israel dari Musa, Daud, Salomo hingga Yesus sampai
zaman sekarang tak pernah ada peristiwa satu kalipun yang menggenapi
nubuatan di atas …..

Kedar dan Nebayot adalah anak anak Ismael yang mendiami sekitar Mekah
hingga Madinah …. so Nubuatan tersebut sangat gamblang tertuju pada
ibadah haji …. di Rumah Keagungan Tuhan Ka’bah …..

RAHMA

12 April 2014 pukul 12:14 AM | #180 Kutipan

Sebelum umat Islam ditentukan sendiri Rumah Keagungan Tuhan yakni
Ka’bah di Mekah, maka umat Islam pertama kali melakukan salat menghadap
Kiblat ke Rumah Keagungan Tuhan Ka’bah di Yerusalem yg ketika itu memang
menjadi Ka’bah bagi agama Yahudi, karena Ka’bah Mekah pada waktu itu
masih banyak berisi berhala2 pagan Arab dan belum dibersihkan oleh Nabi
Muhammad. Setelah bbrp bulan menghadap ke Ka’bah Yerusalem kmd Tuhan
menetapkan bahwa umat Islam hrs menghadap ke Ka’bahnya sendiri di
Mekah dan tidak perlu menghadap ke Ka’bah Yerusalem lagi. Makanya
mengunjungi Masjid Asho di Yerusalem bagi umat Islam menduduki peringkat
ketiga setelah mengunjungi Masjid Haram Ka,bah di Mekah dan kmd Masjid
Nabawi di Madinah tempat makam Rasul .berada. Jadi sebenarnya Allahnya
umat Islam dan Allahnya umat Yahudi sama yakni Allah Tuhan Yg Maha Esa,
Allah semesta alam. Di Alqur’an ada 99 nama yg baik bagi Tuhan (asmaul
husna), jadi memang banyak sekali sebutan nama Allah itu.
Memang Tuhan telah memberikan Kerajaan di benua Arabia kepada anak
cucu Kedar atau anak Ismael itu dg Mezbah atau Ka’bah dan terdapat batu
hitam hajar aswad yg sangat disucikan dan begitu dimuliakan dan
diagungkan, pintunya dari emas murni puluhan kg beratnya dan kain
penutupnya /tudungnya atau Kiswahnya diganti setiap th dg biaya yg sangat
mahal harhanya lebih dari Rp 50 Milyard, subhanallah. Ini anak cucu dari
Ibrahim dan Ismael anak dari isteri kedua budak dari Mesir yg berkulit hitam
yakni Ibu Hajar mampu mempersembahkan korban2 sembelihan berjuta-juta
unta lembu sapi kambing domba setiap tahunnyan pd hari raya haji atau hari
raya korban idul adha.di atas gunung suci Jabal Rahmah. Lalu manakah
korbanot atau korban2 sembelihan dan korban2 bakaran dari anak pertama
Bapa Abraham dg Ibu Sara yg cantik sekali berkulit putih dan puteranya yg
bernama Ishak dan cucunya bernama Yakub/Israel? Tentunya harus lebih
besar dari Ka’bah di Mekah, inilah yg menjadi renungan kita semua
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khususnya umat Yahudi bgmn bisa membangun kembali dan menyemarakkan
Mezbah Allah atau Ka’bah Rumah Keagungan Allah di Yerusalem
Tentunya dg cara ramah damai santun kasih sayang lemah lembut
menghormati menghargaI toleran …dll karena tempat yg suci dan dimuliakan
tsb juga menjadi situs suci bagi agama Islam dan Kristen.
Memang bagi umat Islam dan umat Yahudi tidak boleh menyekutukan Allah
sbgmn tercantun dlm Alqur’an Surat 5 :72-74 “Sungguh telah kafir org2 yg
berkata, ‘Sesungguhnya Allah ialah Almasih putera Maryam’, padahal Almasih
sendiri berkata, ‘Hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu.
Sesungguhnya barangsiapa yg mempeersekutukan Allah, maka
sesungguhnya Allah haramkan surga atasnya, dan tempatnya di neraka, dan
tidaklah ada penolong bagi org2 yg zalim’.
“Sungguh kafirlah org2 yg mengatakan, ‘Bahwasanya Allah salah satu dari yg
tiga, padahal tidak ada Tuhan selain dari TuhanYang Maha Esa. Dan jika mrk
tidak berhenti dari apa yg mrk katakan itu, sungguh org2 yg kafir di antara
mrk akan ditimpa azab yg pedih. Maka mengapa mrk tidak bertaubat kpd
Allah dan memohon ampun kpd-Nya, padahal Allah Maha Pengampun lagi
Maha Penyayang”
Oleh krn itu wahai sdr2ku Bani Israel berimanlah kpd Alqu’an krn Allah yg kita
sembah sama yakni Allah Abraham/Ibrahim Ismael Ishak Yakub/Israel. Puji
Allah

xucinxgaronx

12 April 2014 pukul 1:47 AM | #181 Kutipan

@
inilah yg menjadi renungan kita semua khususnya umat Yahudi bgmn bisa
membangun kembali dan menyemarakkan Mezbah Allah atau Ka’bah Rumah
Keagungan Allah di Yerusalem

>>>>>>>>

so sebelumnya Sanggupkah umat Yahudi mensucikan Yerusalem dari bangsa
bangsa tak bersunat ??? sebagaimana Mekah yang betul betul steril dari
keberadaan bangsa bangsa tak bersunat …???

Kejadian 17:

14 Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit
khatannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang
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sebangsanya: ia telah mengingkari perjanjian-Ku.”

Kel 12:48 Tetapi apabila seorang asing telah menetap padamu dan mau
merayakan Paskah bagi TUHAN, maka setiap laki-laki yang bersama-sama
dengan dia, wajiblah disunat; barulah ia boleh mendekat untuk
merayakannya; ia akan dianggap sebagai orang asli. Tetapi tidak seorangpun
yang tidak bersunat boleh memakannya.

itulah sebabnya kenapa setiap orang yang ketahuan kristen ( bangsa tak
bersunat) pasti diusir di Yerusalem oleh orang orang yahudi (orthodox)

=========
@
Jadi sebenarnya Allahnya umat Islam dan Allahnya umat Yahudi sama yakni
Allah Tuhan Yg Maha Esa,

>>>>>>>>

Dari dulu sampai sekarang tak ada orang Yahudi yang membedakan Alloh
(muslim) = Elloh (yahudi) Tuhan yang Esa yang sama sama disembah orang
Yahudi dan orang Islam …..
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anehnya …… kristen saja yang justru membeda bedakan antara Tuhan yang
disembah bangsa yahudi dengan yang disembah muslim….

xucinxgaronx
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@
Memang Tuhan telah memberikan Kerajaan di benua Arabia kepada anak
cucu Kedar atau anak Ismael itu dg Mezbah atau Ka’bah dan terdapat batu
hitam hajar aswad yg sangat disucikan dan begitu dimuliakan dan
diagungkan,

>>>>>>>>
Yang benar Tuhan Allah telah menepati perjanjianNya yang dibuat dengan
Abraham ….

dan Batu Hitam Hajar Aswad sebetulnya dahulunya adalah Batu yang pernah
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dipakai alas kepala Yakub …..

Kejadian 28:
16 Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia: “Sesungguhnya TUHAN
ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya.”
17 Ia takut dan berkata: “Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari
rumah Allah, ini pintu gerbang sorga.”
18 Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya
sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke
atasnya.

LOL

12 April 2014 pukul 2:53 PM | #183 Kutipan

xucinxgaronx :
to LOL
Yahweh adalah nama Tuhan yang disebut orang Israel di Samaria …..
so pada setiap
prasastimya pasti selalu ditambahkan kata “samaria” di belakang
kata yahweh
Sedangkan di Yudea ,Tuhan disebut dengan nama Elloh …. mirip
dengan ucapan lafal arab Alloh ….. sebagaimana Yesus menyebutnya
… Elo(h) i
Mrk 15:34 Dan pada jam tiga berserulah Yesus dengan suara nyaring:
“Eloi, Eloi, lama sabakhtani?,” yang berarti: Allahku, Allahku, mengapa
Engkau meninggalkan Aku?
bukti prasasti Kuntillet`Ajrud, yang di temukan di Sinai …. Yahweh
adalah nama Tuhan Samaria yang digambarkan dengan patung lembu
http://www.yahwehism.com/html/yahweh-samaria.html
“Berakhti etkhem l’YHVH Shomron ul’Asherato” (“Aku telah
memberkatimu dalam nama Yahweh Samaria dan Asytoret nya.
so itulah sebabnya Yesus secara tegas melarang keras murid
muridnya mengunjungi wilayah samaria … tempat para penyembah
Yahweh
Mat 10:5 Kedua belas murid itu diutus oleh Yesus dan Ia berpesan
kepada mereka: “Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain
atau masuk ke dalam kota orang Samaria,
anehnya saat sekarang justru kristen berusaha mengubah nama
Tuhan yang disebut Yesus ( Eloh ) menjadi Yahweh …..

http://www.yahwehism.com/html/yahweh-samaria.html
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@ garonx

muehehee kata “Samaria” dibelakang kata Yahweh ?? muehehehe

Kata “Eli Eli Lama Sabakhtani didalam Markus 15:3 adalah singkatan dari kata
ELOHIM, ELOHIM itu adalah GELAR/SEBUTAN bukan Nama Diri, jadi tidak bisa
diterjemahkan menjadi Allah karena Allah adalah NAMA dari sesembahan
umat Muslim, ente kagak pernah baca Al-Quran ?? ente baca donk di surat Al-
Fatihah 1-2 ! Allah itu adalah NAMA bukan GELAR !!

Berdasarkan para ahli bahasa Arab salah satunya adalah Syahril Komar
mengatakan bahwa kata Allah bukan berasal dari kata “Al-ilah”.
- Kata Allah bukan berasal dari kata “Al-ilah” dengan menghilangkan “alif”
sehingga tinggal kata “lah” sebab artinya akan berubah, bukan lagi nama
Tuhannya umat lslam lagi, melainkan menjadir “Listakshin” atau “baginya laki-
laki”.
- Kata “Ilah” itu sudah satu paket kosakata yang tidak bisa dipenggal, karena
kata benda bukan kata kerja.
- Kata “Ilah” bisa dimasukan “Alif” “Lam” karena “Ilah” adalah gelar atau
sebutan, sedangkan “Allah” itu tidak bisa karena nama pribadi (Personal
Name)
Contohnya : Kata “Ustaadzun” yaitu “guru laki-laki” bisa dimasukkan “alif”
“lam” sehingga menjadi “Al- ustaadzu”.

Jadi sangatlah jelas bahwa Allah adalah sembahannya umat Muslim,
contohnya Pengadilan Tinggi Malaysia sudah melarang umat Nasrani
menggunakan kata Allah karena memang Allah adalah sesembahannya umat
Muslim bukan umat Nasrani, umat Nasrani menyembah kepada YAHWEH,
Elohim yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub, Moshe, Dawud dan
Salomo.

Ente ketemu websitenya darimana ? muehehehe orang Samaria tidak ada
yang menyembah Yahweh sebagai Patung Lembu, tetapi orang2 Quraish di
Mekah justru sudah menyembah Allah sebagai Dewa Bulan ! Fakta bahwa
Allah itu adalah nama Dewa Pagan karena di Al-Quran sendiri menyebut 3
nama puteri2 Allah yaitu Al-Lat, Al-Uzza dan Al-Manat ! Jangan belaga bego
ente ! muehehehe

http://www.biblebelievers.org.au/moongod.htm

http://www.biblebelievers.org.au/moongod.htm
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fdedewijaya.wordpress.com%2f2011%2f09%2f03%2fakhirnya-tabut-perjanjian-israel-di-temukan%2f&id=ma-140421115724-ab574c27
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

http://www.billionbibles.org/sharia/allah-moon-god.html

Justru Umat kristen sejak 2000 tahun yang lalu sudah menyembah kepada
YAHWEH bukan menyembah si Allah karena Yesus/Yeshua TIDAK PERNAH
memerintahkan para pengikutNya menyembah Dewa Bulannya orang2
Quraish (Allah) melainkan menyuruh para pengikutNya menyembah kepada
Yahweh !

Mattai 4:10 : Az ama elaiw gesh-hal`a hasSatan ki katuv la YAHWEH
Eloheikha tish`ttakha´we´oto le `vaddo taa`vod.

Terjemahan Bahasa Indonesia :
Kemudian Yeshua berkata kepadanya, “Enyahlah, hai Satan ! Sebab ada
tertulis : Engkau harus menyembah YAHWEH, Elohimmu, dan kepada-Nya
sajalah engkau harus beribadah.

Sudah faham belum ente ?? muehehehe

LOL
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xucinxgaronx :
@
Memang Tuhan telah memberikan Kerajaan di benua Arabia kepada
anak cucu Kedar atau
anak Ismael itu dg Mezbah atau Ka’bah dan terdapat batu hitam
hajar aswad yg sangat disucikan dan begitu dimuliakan dan
diagungkan,
>>>>>>>>
Yang benar Tuhan Allah telah menepati perjanjianNya yang dibuat
dengan Abraham ….
dan Batu Hitam Hajar Aswad sebetulnya dahulunya adalah Batu yang
pernah dipakai alas kepala Yakub …..
Kejadian 28:
16 Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia: “Sesungguhnya
TUHAN ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya.”
17 Ia takut dan berkata: “Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak
lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang sorga.”
18 Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang
dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan
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menuang minyak ke atasnya.

Memang dasar ente ini penyembah batu sama seperti bangsa Quraish, si
Yakub menuangkan minyak ke atas batu itu sebagai tanda terima kasih
kepada YAHWEH karena bisa dijadikan alas kepalanya sewaktu tidur, ini
malah dikira batu hajar aswad ?? muehehe

Darimana buktinya bahwa Ismail itu nenek moyang bangsa Arab ??
Ismail itu nama aslinya adalah YISMA-EL, itu nama asli orang Ibrani bukan
nama orang Arab !! muehehehehe

LOL
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@
Nampaknya sudah waktunya Bait Suci Yerusalem dibangun kembali
oleh umat Yahudi

>>>>>>>>
Nubuatan Yesus tentang Bait Allah di Yerusalem yang terakhir adalah
seperti ini ….
Luk 21:5 Ketika beberapa orang berbicara tentang Bait Allah dan
mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah
dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus:
Luk 21:6 “Apa yang kamu lihat di situ — akan datang harinya di mana
tidak ada satu batupun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain;
semuanya akan diruntuhkan.”
tepat tergenapi pada tahun 70 Masehi ….. dan Yesus tak pernah
menubuatkan adanya pembangunan kembali bait suci di Yerusalem
untuk tempat persembahan korban bakaran ataupun sembelihan …..
===========
@
sebagaimana umat Islam merayakan harii raya korban atau hari raya
haji/idul adha bagi anak cucu Nabi Ibrahim dan Ismael.
>>>>>>>>>>
Umat Islam merayakan Idul Adha adalah sesuai sebagai
penggenapan Firman Tuhan yang dinubuatkan Yesaya ….
Yesaya 60:
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Yesaya 60:
3 Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan
raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu.
4 Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling, mereka semua datang
berhimpun kepadamu; anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan
anak-anakmu perempuan digendong.
5 Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri, engkau
akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari
seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa
akan datang kepadamu.
6 SEJUMLAH BESAR UNTA akan menutupi daerahmu, unta-unta muda
dari Midian dan Efa. Mereka semua akan datang dari Syeba, akan
membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan
masyhur TUHAN.
7 Segala KAMBING DOMBA KEDAR akan berhimpun kepadamu, DOMBA
DOMBA JANTAN NEBAYOT akan TERSEDIA UNTUK IBADAHMU,
SEMUANYA AKAN DIPERSEMBAHKAN DI ATAS MEZBAH – KU SEBAGAI
KORBAN YANG BERKENAN KEPADA-KU, dan AKU AKAN MENYEMARAKKAN
RUMAH KEAGUNGAN-KU.
Sepanjang sejarah Israel dari Musa, Daud, Salomo hingga Yesus
sampai zaman sekarang tak pernah ada peristiwa satu kalipun yang
menggenapi nubuatan di atas …..
Kedar dan Nebayot adalah anak anak Ismael yang mendiami sekitar
Mekah hingga Madinah …. so Nubuatan tersebut sangat gamblang
tertuju pada ibadah haji …. di Rumah Keagungan Tuhan Ka’bah …..

Muehehe

Yesus mengatakan didalam Matius 12:6-7 :

Namun Aku berkata kepadamu, bahwa yang lebih besar daripada bait suci
ada disini.
Dan jika kamu sudah memahami apakah itu; Aku menghendaki kemurahan
dan bukan persembahan, maka kamu tidak akan pernah menghukum mereka
yang tidak bersalah.

Yesus mengatakan bahwa yang lebih besar dari bait suci hadir diantara
mereka, yang dimaksud oleh Yesus adalah diriNya sendiri karena Yesus
adalah YAHWEH Elohim yang menjadi manusia sehingga Dia mengatakan
bahwa Dia menghendaki kemurahan hati manusia untuk tidak perlu
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bahwa Dia menghendaki kemurahan hati manusia untuk tidak perlu
menghukum manusia didalam bati suci dan manusia tidak perlu lagi
melakukan persembahan korban2 bakaran, memotong hewan kambing atau
apapun jadi bangunan bait suci itu sudah tidak berlaku lagi dihadapan
YAHWEH untuk dijadikan kiblat manusia karena Yesus Kristus adalah Bait Suci
itu sendiri.

Yesus mengatakan, Yohanes 2:19-20 : YESUS menjawab dan berkata kepada
mereka, “Hancurkanlah tempat suci ini, dan dalam tiga hari Aku akan
mendirikannya kembali. Lalu orang-orang Yahudi itu berkata, “Empat puluh
enam tahun lamanya tempat suci ini dibangun, dan Engkau akan
mendirikannya dalam tiga hari ?? Namun yang Ia katakan tentang tempat suci
itu adalah tubuh-Nya sendiri.

Matius 11:27 :
Segala sesuatu sudah diserahkan kepada-Ku oleh BapaKu dan tidak seorang
pun mengenal Putra sepenuhnya selain Bapa juga tidak seorang pun
mengenal Bapa sepenuhnya selain Putra dan kepada siapa yang sekiranya
Putra itu kehendaki untuk menyikngkapkannya.

Umat Kristen tidak perlu berkiblat kepada suatu bangunan tinggi besar yang
ada BATU PAGAN sesembahan orang2 Quraish dipajang diluarnya, karena
Umat Kristen memiliki Yesus Kristus didalam hati mereka karena hanya melalui
Yesus Kristus, manusia memiliki hidup yang kekal. Yesus Kristus adalah
YAHWEH Elohim yang bermanifestasi menjadi manusia.

Yohanes 3:31 :
Dia yang datang dari atas, Dia berada di atas segalanya, dia yang berasal
dari bumi, dia adalah dari bumi, dan dia berbicara dari bumi. Dia yang datang
dari surga, Dia berada di atas segalanya.

RAHMA

12 April 2014 pukul 9:39 PM | #186 Kutipan

Tabut berisi 10 Perintah Allah, hal ini dijelaskan dlm Keluaran 20:1-17 yaitu:
Lalu Allah mengucapkan segala firman ini:
“Akulah TUHAN, Allahmu, yg membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari
tempat perbudakan.
- Jangan ada padamu allah lain di hadapan-Ku.
- Jangan membuat bagimu patung yg menyerupai apapun yg ada di langit di
atas, atau yg ada di bumi di bawah, atau yg ada di dalam air di bawah bumi.
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- Jangan sujud menyembah kpdnya atau beribadah kpdnya, sebab Aku,
TUHAN, Allahmu, adalah Allah yg cemburu, yg membalaskan kesalahan bapa
kpd anak2nya, kpd keturunan yg ketiga dan keempat dari org2 yg membenci
Aku, tetapi Aku menunjukkan kasih setia kpd be-ribu2 org, yaitu mrk yg
mengasihi Aku dan yg berpegang pd perintah2-Ku.
- Jangan menyebut nama TUHAN, Allahmu, dg sembarangan, sebab TUHAN
akan memandang bersalah org yg menyebut nama-Nya dg sembarangan.
- Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat: enam hari lamanya engkau akan
bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari
Sabat TUHAN, Allahmu; maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau
atau anakmu laki2 atau anakmu perempuan, atau hambamu laki2, atau
hambamu perempuan, atau hewanmu atau org asing yg di tempat
kediamanmu. Sebab enam hari lamanya TUHAN menjadikan langit dan bumi,
laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh; itulah sebabnya
TUHAN memberkati hari Sabat dan menguduskannya.
- Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yg diberikan
TUHAN, Allahmu, kepadamu.
- Jangan membunuh.
- Jangan berzinah.
- Jangan mencuri.
- Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu.
- Jangan mengingini rumah sesamamu; jangan mengingini isterinya, atau
hambanya laki2, atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya,
atau apapun yg dipunyai sesamamu”.

Salam persahabatan dan perdamaian bagi sdr2ku umat yg beragama Yahudi,
peganglah dengan teguh dan tegakkanlah Hukum Taurat yg dibawa Musa ini,
jadilah seperti bukit menorah atau bukit pohon zaitun yg minyaknya bisa
menerangi langit dan bumi. Amin

xucinxgaronx
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to Lol
@
Ente ketemu websitenya darimana ? muehehehe orang Samaria tidak ada
yang menyembah Yahweh sebagai Patung Lembu

>>>>>>
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sudah saya tunjukkan linknya di atas yang saya tujukan kepada anda ….

http://www.yahwehism.com/html/yahweh-samaria.html

karena kelihatannya anda tak menguasai bahasa inggris … maka saya
tunjukkan pada resumenya

Yahweh of Samaria and other such findings of the tetragrammaton YHWH or
its variations, are always associated with the profane, the unholy, and the
abominable.

Yahweh Samaria dan nama nama lainnya sebagaimana yang diketemukan
dalam 4 huruf YHWH dan variasinya , selalu berhubungan dengan CEMAR ,
NAJIS , dan KEKEJIAN ( pastur Reckart )

=========
@
Kata “Eli Eli Lama Sabakhtani didalam Markus 15:3 adalah singkatan dari kata
ELOHIM, ELOHIM itu adalah GELAR/SEBUTAN bukan Nama Diri,

>>>>>>>>
itu memang “teori” yang dipropagandakan kristen yang tak menguasai
bahasa ibrani …. umat Yahudi sendiri membantah “teori ” itu … link video pada
Youtube yang saya tunjukkan di atas adalah salah satu contoh bantahan
yahudi

hxxp://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=65zyICBKBPI

==========
@
Berdasarkan para ahli bahasa Arab salah satunya adalah Syahril Komar
mengatakan bahwa kata Allah bukan berasal dari kata “Al-ilah”.

>>>>>

memang benar bahwa kata Allah bukan berasal dari al ilah
Allah (ALLH dibaca Alloh) adalah nama diri dari Ilah ( Tuhan ) … al adalah kata
sandang bhs arab … sama dengan el dalam bahasa ibrani ….

adalah kelucuan dari sisi grammar ibrani jika orang orang kristen menyatakan
bahwa el adalah berhubungan dengan nama Tuhan … contohnya israel
membuat maskapai penerbangan dengan nama “El Al” …. tak ada
hubungannya sama sekali dengan Tuhan …
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nama ALLH ( Alif Lam Lam Ha dalam aksara arab atau Alef Lem Lem He dalam
aksara Yahudi ) dibaca Alloh ( arab ) atau Elloh ( yahudi) adalah unik tak
mengenal gender dan tak ada bentuk jamaknya …..
berbeda dengan bacaan ALH ( ilah ) = ilah ( arab) ataupun elah ( yahudi)
yang artinya adalah tuhan … adalah bukan nama diri ( proper name ) dari
satu satunya Tuhan

dalam alkitab kristen yang sumbernya adalah TERJEMAHAN dari bahasa
Yunani atau Latin …. tentu saja detail ini tak pernah dinyatakan …. dan jadilah
kristen membuat buat “teori” tentang nama Tuhan…

link you tube di atas secara tuntas membantah “teori” nama Tuhan kristen
tersebut langsung dari sumber orang yahudi … dan ternyata ada juga
bantahan dari yahudi terhadap anggapan kristen bahwa Allah adalah dewa
bulan …. dan menurut iman dan juga grammar yahudi …. menyebut nama
Tuhan dengan lafal ALLAH ( menggunakan vokal a pada kata lah)
sebagaimana yang diucapkan kristen adalah terkutuk karena menyebut nama
Tuhan secara sembarangan ….

========
@
Jadi sangatlah jelas bahwa Allah adalah sembahannya umat Muslim,

>>>>>>> saya maklum…. nampaknya anda belum tahu bahwa kristen arab …
juga menyebut tuhan dengan kalimat ALLAH …. so tuhan alkitab ( THEOS )
sampai sampai diterjemahkan LAI menjiplak nama Tuhan muslim ….

========
@
etapi orang2 Quraish di Mekah justru sudah menyembah Allah sebagai Dewa
Bulan ! Fakta bahwa Allah itu adalah nama Dewa Pagan karena di Al-Quran
sendiri menyebut 3 nama puteri2 Allah yaitu Al-Lat, Al-Uzza dan Al-Manat !
Jangan belaga bego ente ! muehehehe

>>>>>>> referensi anda itu adalah terjadi ketika jaman arab jahiliyah
sebelum kedatangan islam ….

53. An Najm

19. Maka apakah patut kamu (hai orang-orang musyrik) menganggap al Lata
dan al Uzza,
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20. dan Manah yang ketiga, yang paling terkemudian (sebagai anak
perempuan Allah)?

Nabi Muhammad sampai sampai diperangi dan diusir dari Mekah gara gara
memberantas kepercayaan tersebut dan meluruskan kembali bahwa Allah
adalah Esa …

112. Al Ikhlash

1. Katakanlah: “Dia-lah Allah, Yang Maha Esa.
2. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu
3. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan
4. dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia

========

@
Mattai 4:10 : Az ama elaiw gesh-hal`a hasSatan ki katuv la YAHWEH
Eloheikha tish`ttakha´we´oto le `vaddo taa`vod.

>>>>>>

AYAT di atas adalah TERJEMAHAN dari versi bahasa Yunani ke bahasa ibrani
….. dari kalimat Kurios ho Theos (menjadi sesuai selera penyembah Yahweh)…
Yahweh eloheika …. anda mestinya tahu bahwa tak ada satupun Kitab
Perjanjian baru yang tertulis berbahasa ibrani aram …. seluruh alkitab saat ini
adalah hasil terjemahan yunani ke bahasa inggris … baru kemudian dari
bahasa inggris diterjemahkan ke berbagai bahasa …

τοτε λεγει αυτω ο ιησους υπαγε σατανα γεγραπται γαρ κυριον τον θεον σου
προσκυνησεις και αυτω μονω λατρευσεις

Then saith Jesus unto him, Get thee hence, Satan: for it is written, Thou shalt
worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve.

silakan pilih sesuai selera anda atas berbagai terjemahan yang bermacam
macam dari Mat 4:10

Mat 4:10
Lalu kata Yesus kepadanya, “Nyahlah engkau dari sini, hai Iblis, karena telah
tersurat: Hendaklah engkau menyembah Allah Tuhanmu, dan beribadat
hanya kepada-Nya sahaja.” ( TL 1954 )
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MILT (2008)
Kemudian YESUS berkata kepadanya, “Enyahlah hai Satan! Sebab telah
tertulis: Engkau harus menyembah Tuhan , Allahmu , dan kepada-Nya sajalah
engkau harus beribadah!”

FAYH (1989) ©
“Pergi kau, Iblis,” kata Yesus. “Kitab Suci menyatakan, ‘Yang harus disembah
hanyalah Tuhan Allah. Hanya Dialah yang harus ditaati.’”

ENDE (1969) ©
SABDAweb Mat 4:10
Maka berkatalah Jesus kepadanja: Enjahlah, hai setan, karena ada tersurat:
engkau harus menjembah Tuhanmu Allah dan mengabdi hanja kepada Dia.

Shellabear Draft (1912) ©
Lalu kata ‘Isa kepadanya, “Pergilah engkau, hai setan; karena telah tersurat,
“Sembahlah Allah Tuhanmu, maka kepadanya sahaja hendaklah engkau
berbuat ‘ibadat.”

Shellabear 2000 (2000)
Lalu sabda Isa kepadanya, “Pergilah, hai Iblis! Karena telah tersurat,
‘Sembahlah Allah, Tuhanmu, dan hanya kepada-Nya sajalah kamu harus
beribadah!’”

tetapi semua terjemahan di atas nampaknya tidak sesuai selera anda …. so
anda membuat terjemahan sendiri seperti yang anda tulis

========

xucinxgaronx

13 April 2014 pukul 10:08 AM | #188 Kutipan

to Muehehe
@
Yesus mengatakan didalam Matius 12:6-7 :
Namun Aku berkata kepadamu, bahwa yang lebih besar daripada bait suci
ada disini.
Dan jika kamu sudah memahami apakah itu; Aku menghendaki kemurahan
dan bukan persembahan, maka kamu tidak akan pernah menghukum mereka
yang tidak bersalah.
Yesus mengatakan bahwa yang lebih besar dari bait suci hadir diantara
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mereka, yang dimaksud oleh Yesus adalah diriNya sendiri karena Yesus
adalah YAHWEH Elohim

>>>>>>>>

artinya kamu “tidak memahami” atas keterangan yang dibuat Yesus pada
ayat selanjutnya di Mat 12:7 …. yang lebih besar dari bait suci adalah Firman
Tuhan tentang “kemurahan” di atas persembahan …. so Yesus
memperagakannya dengan menyembuhkan orang pada hari Sabat di rumah
ibadah yahudi pada ayat ayat selanjutnya ….. lagipula terjemahan kitab
Matius kamu itu versi mana kok tidak standar dengan LAI ….???

Semua Anggapan tentang Yesus adalah Tuhan adalah sebatas asumsi
berdasar pentakwilan ayat ayat Perjanjian Baru …. tak ada satu kalimatpun
berasal dari ucapan Yesus yang secara tegas menyatakan ketuhanannya ….

=======

@
Memang dasar ente ini penyembah batu sama seperti bangsa Quraish,

>>>>>>>

tak ada satupun muslim yang menyembah batu …. ka’bah adalah kiblat
ibadah sholat muslim …. batu hajar Aswad adalah batu yang dalam ibadah
haji pun tidak wajib untuk diapa apakan ….. Muslim menyembah Allah … satu
satunya Tuhan yang sama sama disembah umat Yahudi dan muslim …. jika
tak menemukan sinagog Umat Yahudi tak akan mau bersembahyang di gereja
…. tetapi mereka mau bersembahyang di masjid …. Umat Yahudi tidak akan
pernah mau menyamakan Tuhannya dengan Tuhan umat kristen

========
@
Darimana buktinya bahwa Ismail itu nenek moyang bangsa Arab ??

>>>>>>>>>
gak percaya ini ???

Gal 4:25 Hagar ialah gunung Sinai di tanah Arab  —  dan ia sama dengan
Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-
anaknya.

=======
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@
Yesus Kristus adalah YAHWEH Elohim yang bermanifestasi menjadi manusia.

>>>>>>>
Kalau Yesus adalah Tuhan yang bermanifestasi menjadi manusia ….
semuanya adalah asumsi kristen yang bertentangan dengan ini …..

Kis 7:55 Tetapi Stefanus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap ke langit,
lalu melihat kemuliaan Allah dan YESUS BERDIRI DI SEBELAH KANAN ALLAH.

silakan dihitung ada berapa JUMLAH oknum Tuhan yang mejeng bersamaan
….. Kisah 7:55 menyatakan bahwa ada dua oknum berbeda yaitu ada Yesus
dan ada Allah ….

=======

xucinxgaronx
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@
Yesus Kristus adalah YAHWEH Elohim yang bermanifestasi menjadi manusia.

>>>>>>>
http://www.yahwehism.com/html/yahweh-samaria.html

dari gambar prasasti Kuntiled Ajrud memberi bukti bahwa yang bernama
YAHWEH adalah Tuhan berhala yang digambarkan sebagai sapi emas (
Golden Cow ) Keluaran 32:5

Ketika Harun melihat itu, didirikannyalah mezbah di depan anak lembu itu.
Berserulah Harun, katanya: “Besok hari raya bagi TUHAN !” …… TUHAN =
YAHWEH

lagi pula tulisan inskripsinya jelas menunjukkan keberhalaan YAHWEH ….

“Berakhti etkhem l’YHVH Shomron ul’Asherato”

(“Aku telah memberkatimu dalam nama Yahweh Samaria dan Asytoret nya.

silakan cek siapa asytoret (yang ditulis mengikuti kata Yahweh) …dalam

1Raj 11:

5 Demikianlah Salomo mengikuti Asytoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti
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Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon,

33 Sebabnya ialah karena ia telah meninggalkan Aku dan sujud menyembah
kepada Asytoret, DEWI ORANG SIDON, kepada Kamos, allah orang Moab dan
kepada Milkom, allah bani Amon, dan ia tidak hidup menurut jalan yang
Kutunjukkan dengan melakukan apa yang benar di mata-Ku dan dengan
tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturan-Ku, seperti Daud, ayahnya.

2Raj 23:13 Bukit-bukit pengorbanan yang ada di sebelah timur Yerusalem di
sebelah selatan bukit Kebusukan dan yang didirikan oleh Salomo, raja Israel,
untuk Asytoret, dewa kejijikan sembahan orang Sidon, dan untuk Kamos,
dewa kejijikan sembahan Moab, dan untuk Milkom, dewa kekejian sembahan
orang Amon, dinajiskan oleh raja.

xucinxgaronx
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to Rahma

setiap Yahudi sebagaimana Yesus dan seluruh murid muridnya memegang
teguh Hukum Taurat dan mengikutinya dengan perbuatan … contoh yang
paling gampang … Yesus selama hidupnya selalu beribadah pada hari Sabtu
sesuai dengan Hukum Taurat ke empat….. anehnya … kristen yang mengaku
pengikut Yesus justru beribadah pada hari minggu …. sama dengan hari
peribadatan para penyembah matahari …( itulah sebabnya mengapa hari
minggu disebut SUNDAY …hari (Dewa) Matahari )

LOL

13 April 2014 pukul 3:24 PM | #191 Kutipan

xucinxgaronx :
to Lol
@
Ente ketemu websitenya darimana ? muehehehe orang Samaria tidak
ada yang menyembah Yahweh sebagai Patung Lembu
>>>>>>
sudah saya tunjukkan linknya di atas yang saya tujukan kepada anda
….
http://www.yahwehism.com/html/yahweh-samaria.html
karena kelihatannya anda tak menguasai bahasa inggris … maka
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saya tunjukkan pada resumenya
Yahweh of Samaria and other such findings of the tetragrammaton
YHWH or its variations, are always associated with the profane, the
unholy, and the abominable.
Yahweh Samaria dan nama nama lainnya sebagaimana yang
diketemukan dalam 4 huruf YHWH dan variasinya , selalu
berhubungan dengan CEMAR , NAJIS , dan KEKEJIAN ( pastur Reckart )
=========
@
Kata “Eli Eli Lama Sabakhtani didalam Markus 15:3 adalah singkatan
dari kata ELOHIM, ELOHIM itu adalah GELAR/SEBUTAN bukan Nama
Diri,
>>>>>>>>
itu memang “teori” yang dipropagandakan kristen yang tak
menguasai bahasa ibrani …. umat Yahudi sendiri membantah “teori ”
itu … link video pada Youtube yang saya tunjukkan di atas adalah
salah satu contoh bantahan yahudi
hxxp://www.youtube.com/watch?
feature=player_embedded&v=65zyICBKBPI
==========
@
Berdasarkan para ahli bahasa Arab salah satunya adalah Syahril
Komar mengatakan bahwa kata Allah bukan berasal dari kata “Al-
ilah”.
>>>>>
memang benar bahwa kata Allah bukan berasal dari al ilah
Allah (ALLH dibaca Alloh) adalah nama diri dari Ilah ( Tuhan ) … al
adalah kata sandang bhs arab … sama dengan el dalam bahasa
ibrani ….
adalah kelucuan dari sisi grammar ibrani jika orang orang kristen
menyatakan bahwa el adalah berhubungan dengan nama Tuhan …
contohnya israel membuat maskapai penerbangan dengan nama “El
Al” …. tak ada hubungannya sama sekali dengan Tuhan …
nama ALLH ( Alif Lam Lam Ha dalam aksara arab atau Alef Lem Lem
He dalam aksara Yahudi ) dibaca Alloh ( arab ) atau Elloh ( yahudi)
adalah unik tak mengenal gender dan tak ada bentuk jamaknya …..
berbeda dengan bacaan ALH ( ilah ) = ilah ( arab) ataupun elah (
yahudi) yang artinya adalah tuhan … adalah bukan nama diri ( proper
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name ) dari satu satunya Tuhan
dalam alkitab kristen yang sumbernya adalah TERJEMAHAN dari
bahasa Yunani atau Latin …. tentu saja detail ini tak pernah
dinyatakan …. dan jadilah kristen membuat buat “teori” tentang nama
Tuhan…
link you tube di atas secara tuntas membantah “teori” nama Tuhan
kristen tersebut langsung dari sumber orang yahudi … dan ternyata
ada juga bantahan dari yahudi terhadap anggapan kristen bahwa
Allah adalah dewa bulan …. dan menurut iman dan juga grammar
yahudi …. menyebut nama Tuhan dengan lafal ALLAH ( menggunakan
vokal a pada kata lah) sebagaimana yang diucapkan kristen adalah
terkutuk karena menyebut nama Tuhan secara sembarangan ….
========
@
Jadi sangatlah jelas bahwa Allah adalah sembahannya umat Muslim,
>>>>>>> saya maklum…. nampaknya anda belum tahu bahwa
kristen arab … juga menyebut tuhan dengan kalimat ALLAH …. so
tuhan alkitab ( THEOS ) sampai sampai diterjemahkan LAI menjiplak
nama Tuhan muslim ….
========
@
etapi orang2 Quraish di Mekah justru sudah menyembah Allah
sebagai Dewa Bulan ! Fakta bahwa Allah itu adalah nama Dewa
Pagan karena di Al-Quran sendiri menyebut 3 nama puteri2 Allah yaitu
Al-Lat, Al-Uzza dan Al-Manat ! Jangan belaga bego ente ! muehehehe
>>>>>>> referensi anda itu adalah terjadi ketika jaman arab
jahiliyah sebelum kedatangan islam ….
53. An Najm
19. Maka apakah patut kamu (hai orang-orang musyrik) menganggap
al Lata dan al Uzza,
20. dan Manah yang ketiga, yang paling terkemudian (sebagai anak
perempuan Allah)?
Nabi Muhammad sampai sampai diperangi dan diusir dari Mekah gara
gara memberantas kepercayaan tersebut dan meluruskan kembali
bahwa Allah adalah Esa …
112. Al Ikhlash
1. Katakanlah: “Dia-lah Allah, Yang Maha Esa.
2. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu
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3. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan
4. dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia
========
@
Mattai 4:10 : Az ama elaiw gesh-hal`a hasSatan ki katuv la YAHWEH
Eloheikha tish`ttakha´we´oto le `vaddo taa`vod.
>>>>>>
AYAT di atas adalah TERJEMAHAN dari versi bahasa Yunani ke bahasa
ibrani ….. dari kalimat Kurios ho Theos (menjadi sesuai selera
penyembah Yahweh)… Yahweh eloheika …. anda mestinya tahu
bahwa tak ada satupun Kitab Perjanjian baru yang tertulis berbahasa
ibrani aram …. seluruh alkitab saat ini adalah hasil terjemahan yunani
ke bahasa inggris … baru kemudian dari bahasa inggris diterjemahkan
ke berbagai bahasa …
τοτε λεγει αυτω ο ιησους υπαγε σατανα γεγραπται γαρ κυριον τον
θεον σου προσκυνησεις και αυτω μονω λατρευσεις
Then saith Jesus unto him, Get thee hence, Satan: for it is written,
Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve.
silakan pilih sesuai selera anda atas berbagai terjemahan yang
bermacam macam dari Mat 4:10
Mat 4:10
Lalu kata Yesus kepadanya, “Nyahlah engkau dari sini, hai Iblis,
karena telah tersurat: Hendaklah engkau menyembah Allah Tuhanmu,
dan beribadat hanya kepada-Nya sahaja.” ( TL 1954 )
MILT (2008)
Kemudian YESUS berkata kepadanya, “Enyahlah hai Satan! Sebab
telah tertulis: Engkau harus menyembah Tuhan , Allahmu , dan
kepada-Nya sajalah engkau harus beribadah!”
FAYH (1989) ©
“Pergi kau, Iblis,” kata Yesus. “Kitab Suci menyatakan, ‘Yang harus
disembah hanyalah Tuhan Allah. Hanya Dialah yang harus ditaati.’”
ENDE (1969) ©
SABDAweb Mat 4:10
Maka berkatalah Jesus kepadanja: Enjahlah, hai setan, karena ada
tersurat: engkau harus menjembah Tuhanmu Allah dan mengabdi
hanja kepada Dia.
Shellabear Draft (1912) ©
Lalu kata ‘Isa kepadanya, “Pergilah engkau, hai setan; karena telah
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tersurat, “Sembahlah Allah Tuhanmu, maka kepadanya sahaja
hendaklah engkau berbuat ‘ibadat.”
Shellabear 2000 (2000)
Lalu sabda Isa kepadanya, “Pergilah, hai Iblis! Karena telah tersurat,
‘Sembahlah Allah, Tuhanmu, dan hanya kepada-Nya sajalah kamu
harus beribadah!’”
tetapi semua terjemahan di atas nampaknya tidak sesuai selera anda
…. so anda membuat terjemahan sendiri seperti yang anda tulis
========

to @ Garong

* karena kelihatannya anda tidak menguasai bahasa Inggris
===============================================
Lho ?? Saya tanya anda ketemu linknya dimana ? Kalau cuma gambar lukisan
doank anak saya juga bisa gambar, contohnya ini link yang saya kasih sama
anda jauh lebih lengkap daripada link yang anda punya, karena ada foto
patung allah swt sebagai bukti2 arkeologi :

http://www.biblebelievers.org.au/moongod.htm

* itu memang “teori” yang dipropagandakan kristen yang tidak menguasai
ibrani
==============================================================
“Teori” kristen ?? LOL

ELOHIM itu bukan nama diri melainkan GELAR/SEBUTAN, contohnya :
EL-SHADDAI : ELOHIM YANG MAHA KUASA
EL-ELYON : ELOHIM YANG MAHA TINGGI
EL-OLAM : ELOHIM YANG MAHA KEKAL
=============================================================
* adalah kelucuan dari sisi gramar bahasa ibrani jika orang orang kristen
menyatakan bahwa el berhubungan dengan nama Tuhan
=============================================================
Yang menyatakan bahwa EL berhubungan dengan Tuhan adalah bangsa
Yahudi bukan Kristen !! Otak ente kusut ya ??
Kata “El” adalah GELAR/SEBUTAN/TITEL bagi sesuatu yang disembah oleh
bangsa Israel.
EL yang disembah oleh bangsa Israel mempunyai NAMA, NAMA-Nya adalah
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YAHWEH.
Maskapai penerbangan “EL AL” diartikan “EL DIATAS SEGALANYA”,
Sudah faham belum ente ??
hehehe

=============================================================
* sebagaimana yang diucapkan kristen adalah terkutuk karena mengucapkan
nama Tuhan secara sembarangan
=============================================================
Apanya yang sembarangan ?? Karena kristen hanya menyebut kata “EL “?
EL itu GELAR/SEBUTAN bukan NAMA DIRI, Yesus Kristus juga melakukan hal
yang sama karena EL itu GELAR/SEBUTAN.
Kristen tidak berani mengucapkan nama Tuhan (YAHWEH) secara
sembarangan karena Tuhan kami melarang NamaNya disebut sembarangan.
Ente pernah melihat kristen ngobrak ngabrik warung pecel sambil teriak
Halelu YAH ??
Ente pernah melihat kristen meledakan dirinya sendiri didalam hotel sambil
teriak Halelu YAH ? hehehe
============================================================

* anda mestinya tahu bahwa tidak satupun kitab Perjanjian Baru tertulis
dalam bahasa ibrani aram
============================================================
Kata siapa ?? LOL
Ada 2 buah buku yang khusus membahas bahwa Perjanjian Baru ditulis
berdasarkan Linguistik, Theologis dan Arkheologis serta Historis bahkan
disertai dengan pernyataan para pendiri gereja bahwa Kitab Suci Perjanjian
Baru ASLINYA ditulis dalam bahasa Ibrani dan Aramaic :
1. Ruach Emet, How The “New Testament” was originally written in Hebrew
and Aramaic and how it was translated into Greek by James Scott Trimm.
http://www.hadpasot-beitdavid.com

2. Memahami Ucapan-ucapan Yesus yang sulit. Edisi Revisi, David Bivin dan
Roy Blizzard.Jr

Bahasa Aram dan Yahudi sering ditemukan didalam Perjanjian Baru bahasa
Yunani, ini membuktikan bahwa penulisnya menuliskan terlebih dahulu dalam
Bahasa Aram dan Ibrani lalu menterjemahkannya dalam Bahasa Yunani tetapi
ada beberapa kata yang sulit diterjemahkan oleh penulisnya atau memang
sengaja tidak diterjemahkan contohnya :
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Kisah Rasul 1:19 : We`haddavar nodaa le`kal-ish`vei Ye`rushalayim ki
le`vaavur zot niqra hassade hahu bis fatam “Khaqal de ma” ki hu se de
damim

“Khaqal dema” itu merupakan dialek bahasa Ibrani untuk menyebut Tanah
kosong yang berdarah akibat Yehuda Ishqeriyot mati disitu, namun Kitab suci
Yunani menulis sebagai berikut :

“Kai gnoston egeneto phasi tois katoikousin Ierousalem oste klethenai to
khorion ekeino te idioa dialekto “AKELDAMA” toutesti korion aimatos

Markus 5:41 : Dan dengan memegang tangan anak kecil itu, Dia berkata
kepadanya, “Talita kumi” yang bila diterjemahkan artinya, “Gadis kecil, AKu
berkata kepadamu, bangunlah !”

Talita Kumi atau Talyeta Qumi itu bahasa Aram yang dalam bahasa Ibrani
sama saja dengan Naara Qumi, yang jika diterjemahkan berarti “Gadis
bertalit, bangunlah!”

Matius 27:46 : Dan kira-kira jam kesembilan YESUS berteriak dengan suara
nyaring sambil berkata : “Eli, Eli, lama sabakhtani ? Yang artinya, Elohim-Ku,
Elohim-Ku mengapa Engkau meninggalkan Aku ??

Eli itu bahasa Ibrani, Lama a zav tani itu bahasa Aram.
Kalau kitab suci ditulis dalam bahasa Yunani seharusnya ditulis “Theos mou..
Theos mou” bukan “Eli.. Eli” karena bahasa Yunani Elohimku adalah “Theous
mou”.
Ini jelas semakin membuktikan bahwa penulisnya menuliskan terlebih dahulu
dalam bahasa Ibrani dan Aram yang kemudian lalu diterjemahkan kedalam
bahasa Yunani.

Sudah faham belum ente ??

LOL

13 April 2014 pukul 3:47 PM | #192 Kutipan

Jadi sangatlah jelas bahwa Allah adalah sembahannya umat Muslim,
>>>>>>> saya maklum…. nampaknya anda belum tahu bahwa kristen arab …
juga menyebut tuhan dengan kalimat ALLAH …. so tuhan alkitab ( THEOS )
sampai sampai diterjemahkan LAI menjiplak nama Tuhan muslim ….
========
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@
etapi orang2 Quraish di Mekah justru sudah menyembah Allah sebagai Dewa
Bulan ! Fakta bahwa Allah itu adalah nama Dewa Pagan karena di Al-Quran
sendiri menyebut 3 nama puteri2 Allah yaitu Al-Lat, Al-Uzza dan Al-Manat !
Jangan belaga bego ente ! muehehehe
>>>>>>> referensi anda itu adalah terjadi ketika jaman arab jahiliyah
sebelum kedatangan islam ….
53. An Najm
19. Maka apakah patut kamu (hai orang-orang musyrik) menganggap al Lata
dan al Uzza,
20. dan Manah yang ketiga, yang paling terkemudian (sebagai anak
perempuan Allah)?
Nabi Muhammad sampai sampai diperangi dan diusir dari Mekah gara gara
memberantas kepercayaan tersebut dan meluruskan kembali bahwa Allah
adalah Esa …
112. Al Ikhlash
1. Katakanlah: “Dia-lah Allah, Yang Maha Esa.
2. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu
3. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan
4. dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia
========
@
========

To @ Garong

* nampaknya anda belum tahu bahwa kristen arab juga menyebut tuhan
dengan kalimat ALLAH so tuhan alkitab (THEOS) sampai sampai
diterjemahkan LAI menjiplak nama Tuhan muslim
==========================================
Kristen arab itu produk pengaruh Islamisasi sewaktu Islam menginvasi
Kerajaan Kristen Bizantin sehingga kultur kristen di timur tengah yang asli
telah hancur dirusak oleh Islam contohnya Islam menjiplak Arsitektur Gereja
Bizantin Hagia Sophia kemudian menyebutnya arsitektur Islam yang sekarang
dikenal dengan bangunan Masjid.
Tapi sekarang sudah ada Kitab Suci bahasa Arab yang sudah mengganti
nama Allah dengan YAHWEH, orang Arab menyebut YAHWEH dengan sebutan
YAHWAH karena vokal Arab tidak mengenal huruf “e”.
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Proses terjemahan Alkitab di Indonesia itu sebetulnya berasal dari tahun
1691, Dr. Melchior Leijdecker menerjemahkan kitab bahasa belanda ke
bahasa melayu yang melibatkan pakar bahasa melayu yang beragama Islam,
kemudian pada tahun 1832 Claudius Thomson juga ikut merevisi terjemahan
Lejdecker yang dibantu oleh Abdullah bin Abdulkadir Munsyi yang beragama
Islam.

Sumber bisa ente baca di Buku “Mengenal Alkitab”, penulis Dr. Daud H.
Soesilo PhD. halaman 52, terbitan tahun 2001.
===========================================
* referensi anda itu adalah terjadi ketika jaman jahiliyah sebelum kedatangan
Islam
===========================================
Kemudian setelah kedatangan Islam hanya 3 nama puteri2nya yang dicoret
karena berbau pagan, tapi Allah tetap saja si Allah Dewa Bulan yang dulu
disembah orang2 Quraish.

LOL LOL LOL LOL LOL
===========================================

LOL

13 April 2014 pukul 4:14 PM | #193 Kutipan

xucinxgaronx :
to Muehehe
@
Yesus mengatakan didalam Matius 12:6-7 :
Namun Aku berkata kepadamu, bahwa yang lebih besar daripada bait
suci ada disini.
Dan jika kamu sudah memahami apakah itu; Aku menghendaki
kemurahan dan bukan persembahan, maka kamu tidak akan pernah
menghukum mereka yang tidak bersalah.
Yesus mengatakan bahwa yang lebih besar dari bait suci hadir
diantara mereka, yang dimaksud oleh Yesus adalah diriNya sendiri
karena Yesus adalah YAHWEH Elohim
>>>>>>>>
artinya kamu “tidak memahami” atas keterangan yang dibuat Yesus
pada ayat selanjutnya di Mat 12:7 …. yang lebih besar dari bait suci
adalah Firman Tuhan tentang “kemurahan” di atas persembahan ….
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so Yesus memperagakannya dengan menyembuhkan orang pada hari
Sabat di rumah ibadah yahudi pada ayat ayat selanjutnya ….. lagipula
terjemahan kitab Matius kamu itu versi mana kok tidak standar
dengan LAI ….???
Semua Anggapan tentang Yesus adalah Tuhan adalah sebatas
asumsi berdasar pentakwilan ayat ayat Perjanjian Baru …. tak ada
satu kalimatpun berasal dari ucapan Yesus yang secara tegas
menyatakan ketuhanannya ….
=======
@
Memang dasar ente ini penyembah batu sama seperti bangsa
Quraish,
>>>>>>>
tak ada satupun muslim yang menyembah batu …. ka’bah adalah
kiblat ibadah sholat muslim …. batu hajar Aswad adalah batu yang
dalam ibadah haji pun tidak wajib untuk diapa apakan ….. Muslim
menyembah Allah … satu satunya Tuhan yang sama sama disembah
umat Yahudi dan muslim …. jika tak menemukan sinagog Umat Yahudi
tak akan mau bersembahyang di gereja …. tetapi mereka mau
bersembahyang di masjid …. Umat Yahudi tidak akan pernah mau
menyamakan Tuhannya dengan Tuhan umat kristen
========
@
Darimana buktinya bahwa Ismail itu nenek moyang bangsa Arab ??
>>>>>>>>>
gak percaya ini ???
Gal 4:25 Hagar ialah gunung Sinai di tanah Arab  —  dan ia sama
dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam
perhambaan dengan anak-anaknya.
=======
@
Yesus Kristus adalah YAHWEH Elohim yang bermanifestasi menjadi
manusia.
>>>>>>>
Kalau Yesus adalah Tuhan yang bermanifestasi menjadi manusia ….
semuanya adalah asumsi kristen yang bertentangan dengan ini …..
Kis 7:55 Tetapi Stefanus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap ke
langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan YESUS BERDIRI DI SEBELAH
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KANAN ALLAH.
silakan dihitung ada berapa JUMLAH oknum Tuhan yang mejeng
bersamaan ….. Kisah 7:55 menyatakan bahwa ada dua oknum
berbeda yaitu ada Yesus dan ada Allah ….
=======

To @ Garong

artinya kamu “tidak memahami” atas keterangan yang dibuat Yesus pada
ayat selanjutnya di Mat 12:7

==============================================
hehehehe..ente masih belum mengerti ayat itu.

Yesus berkata kepada orang2 Yahudi diayat Matius 12:6 “bahwa yang lebih
besar daripada bait suci “ADA DISINI”, yang dimaksud ADA DISINI adalah
diriNya sendiri yang telah hadir diantara orang2 Yahudi, karena YAHWEH
sebelumnya sudah berfirman kepada Nabi Maleakhi :

Maleakhi 3:1 :
“Lihatlah Aku menyuruh utusan-Ku dan dia akan mempersiapkan jalan di
hadapan-Ku. Dan dengan tiba-tiba Tuhan yang sedang kamu cari akan
datang ke dalam bait-Nya, yaitu utusan Perjanjian yang kamu rindukan.
Lihatlah Dia sudah datang, YAHWEH Tsebaot berfirman.

Tuhan yang dicari oleh bangsa Yahudi akan datang sendiri ke dalam bait-Nya,
karena itulah Yesus mengatakan kepada orang2 Yahudi bahwa YANG LEBIH
BESAR DARIPADA BAIT SUCI ADA DISINI…TUHAN TELAH HADIR DIANTARA
MEREKA.

Saya menggunakan Kitab Suci ILT terbitan Yalensa, ente bisa cari di toko2
buku Kristen, Kitab Suci ILT adalah terjemahan dari Interlinear Bible Hebrew-
Greek-English, anda tidak akan menemukan kata Allah di Kitab Suci ILT
karena memang tidak pernah ada tertulis didalam Kitab Suci Nasrani
=================================================

* tak ada satu kalimatpun yang berasal dari Yesus yang menyatakan
ketuhananya
=================================================
Yohanes 10:30 : Aku dan Bapa adalah satu
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Yohanes 8:24 : Oleh karena itu AKu berkata kepadamu, bahwa kamu akan
mati dalam dosa-dosamu, Sebab jika kamu tidak percaya bahwa Akulah Dia,
maka kamu akan mati dalam dosa-dosamu
=================================================
* Tak ada satupun muslim yang menyembah batu
=================================================
Kalau begitu batunya dibuang ke laut saja mas !
Seluruh dunia juga tahu itu batu pagan dari jaman jahiliyah, ngapain juga
dipajang ???
hehehe
================================================
* Kisah 7:55 menyatakan bahwa ada dua oknum berbeda yaitu ada Yesus
dan ada Allah
================================================
Ya logis karena anda membaca Alkitab LAI, saya mengatakan Yesus adalah
YAHWEH bukan Yesus adalah Allah, karena itu sarankan anda membaca Kitab
Suci ILT
Allah didalam Islam tidak beranak dan tidak diperanakan jadi sebetulnya yang
dimaksud di Kis 7:55 adalah Yesus dan YAHWEH bukan Yesus dan Allah.
================================================
Gal 4:25 sama sekali tidak bisa membuktikan bahwa Yisma EL adalah nenek
moyang bangsa Arab, karena Yisma EL adalah nama Ibrani bukan nama Arab.

hehehehe

LOL

13 April 2014 pukul 4:33 PM | #194 Kutipan

xucinxgaronx :
@
Yesus Kristus adalah YAHWEH Elohim yang bermanifestasi menjadi
manusia.
>>>>>>>
http://www.yahwehism.com/html/yahweh-samaria.html
dari gambar prasasti Kuntiled Ajrud memberi bukti bahwa yang
bernama YAHWEH adalah Tuhan berhala yang digambarkan sebagai
sapi emas ( Golden Cow ) Keluaran 32:5
Ketika Harun melihat itu, didirikannyalah mezbah di depan anak lembu
itu. Berserulah Harun, katanya: “Besok hari raya bagi TUHAN !” ……

http://www.yahwehism.com/html/yahweh-samaria.html
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TUHAN = YAHWEH
lagi pula tulisan inskripsinya jelas menunjukkan keberhalaan YAHWEH
….
“Berakhti etkhem l’YHVH Shomron ul’Asherato”
(“Aku telah memberkatimu dalam nama Yahweh Samaria dan Asytoret
nya.
silakan cek siapa asytoret (yang ditulis mengikuti kata Yahweh) …
dalam
1Raj 11:
5 Demikianlah Salomo mengikuti Asytoret, dewi orang Sidon, dan
mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon,
33 Sebabnya ialah karena ia telah meninggalkan Aku dan sujud
menyembah kepada Asytoret, DEWI ORANG SIDON, kepada Kamos,
allah orang Moab dan kepada Milkom, allah bani Amon, dan ia tidak
hidup menurut jalan yang Kutunjukkan dengan melakukan apa yang
benar di mata-Ku dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan
peraturan-Ku, seperti Daud, ayahnya.
2Raj 23:13 Bukit-bukit pengorbanan yang ada di sebelah timur
Yerusalem di sebelah selatan bukit Kebusukan dan yang didirikan
oleh Salomo, raja Israel, untuk Asytoret, dewa kejijikan sembahan
orang Sidon, dan untuk Kamos, dewa kejijikan sembahan Moab, dan
untuk Milkom, dewa kekejian sembahan orang Amon, dinajiskan oleh
raja.

to @ garong

aduh mas mendingan ente kasih link yang bisa dipercaya lengkap dengan
foto2 arkeologi bukan gambar buatan anak kecil…hehehe

YAHWEH justru marah kepada Harun dan bangsa Israel karena membuat
patung lembu, ente tidak membaca kelanjutannya ??

Keluaran 32:7 : Dan berfirmanlah YAHWEH kepada Musa, “Pergilah, turunlah,
karena bangsamu yang telah engkau pimpin keluar dari tanah Mesir telah
rusak perilakunya. Mereka dengan cepat telah menyimpang dari jalan yang
telah Kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat bagi diri mereka
sendiri sebuah anak lembu tuangan. Dan mereka telah bersembah sujud
kepadanya dan berkurban kepadanya dan berkata : “Inilah ilah-ilahmu hai
Israel, yang telah membawamu keluar dari tanah Mesir”.
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===============================================
Maksud ente menulis 1Raj 11:33 itu apa mas ??

LOL

RAHMA

13 April 2014 pukul 11:40 PM | #195 Kutipan

Sdr2ku dari umat Yahudi dan umat Kristiani, ada perumpamaan bahwa
Perjanjian Lama diumpamakan dg anggur lama dan Perjanjian Baru
diumpamakan dg anggur baru. Umat Yahudi yg sdh terbiasa meminum anggur
yg lama yakni anggur yg tua benar dan disaring endapannya akan berkata
bhw anggur yg tua ini lebih lezat rasanya karena masih asli dan tidak ada
campurannya, sedangkan anggur yg baru lebih ringan rasanya krn telah
banyak campurannya dg air supaya tidak berat/memabukkan. Maka
biarkanlah anggur yg lama ditempatkan di kirbat yg lama, dan anggur baru
ditempatkan di kirbat yg baru supaya tetap terjaga rasanya masing2. Juga isi
anggur kirbat yg lama jangan dicampur atau diisi dengan anggur yg baru
karena pasti akan robek dan tumpahlah isinya. Maka biarkanlah anggur yg
lama ditempatkan di kirbat yg lama dan anggur yg baru ditempatkan di kirbat
yg baru. Artinya bagi pengikut agama Yahudi biarkanlah mrk memegang
teguh perintah2 yg ada dlm Perjanjian Lama, dan bagi pengikut agama
Kristen biarkanlah mrk memegang teguh Perjanjian Baru karena kesemuanya
mrp jalan yg terang dari Tuhan.
Dmk juga bagi umat Islam tidak bisa meminum anggur lama maupun anggur
baru tsb karena sdh ditentukan makanan rohaninya tersendiri oleh Tuhan
yakni berupa Kitab Suci Alqur’an.
Dalam Alqur’an diterangkan ada 3 golongan umat manusia yakni golongan
pertama/ satu/golongan yg didahulukan/muqorrobin atau org2 yg tempatnya
sangat dekat kpd Allah, (namun ini sedikit saja jumlahnya) semua para
nabi/rasul dan org2 suci-Nya ditempatkan di sebelah kanan Tuhan; krn
perumpamaannya sangatlah berat untuk berjalan mendaki naik ke atas untuk
sampai ke puncak gunung suci tsb.
Golongan kedua adalah golongan kanan (ashabul yamin) ini tempatnya di-
tengah2/iman yg sedang2 saja, bahwa sebagian besar manusia masuk ke
dlm golongan kedua/kanan ini, tempatnya agak ke bawah hingga ke lereng
gunung yg suci tsb. Bukankah Kerajaan Surga/langit dan bumi itu bersaf-
saf/berlapis lapis dari tingkat 1 sampai dengan tingkat 7 disesuaikan
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amal/perbuatan saleh/baik masing2; sehingga janganlah org yg bisa/mampu
naik ke atas lalu menghina org yg ada di bawahnya. Sedangkan golongan
ketiga adalah golongan kiri atau org2 yg tidak percaya kpd Tuhan, dan ini
termasuk sebagian besar manusia masuk ke golongan kafir/sesat ini. Namun
bukankah kita semua tidak ingin masuk ke tempat di bawah atau berjalan
menurun/beramal atau berbuat yg jahat/jelek yg menurun ke dalam tempat
yg panas atau api neraka.
Ingatlah bahwa umat Yahudi, umat Kristiani dan umat Islam kesemuanya
adalah umat2 Tuhan atau hamba2 Tuhan, kesemuanya adalah makhluk
buatan tangan Tuhan. Puji Allah

xucinxgaronx

14 April 2014 pukul 6:46 AM | #196 Kutipan

to Lol
@
Lho ?? Saya tanya anda ketemu linknya dimana ? Kalau cuma gambar lukisan
doank anak saya juga bisa gambar

>>>>>>>>>

artinya anda belum tahu sama sekali tentang inskripsi kuntillet ajrud atau
pura pura tidak tahu ??? ….. gooogling saja pakai keyword “kuntillet ajrud” ….
ada 10.800 result … yang semuanya bikin kristen penyembah Yahweh
blingsatan gara gara kalimatnya Yahweh ternyata beristri dengan Astyrot (
asherah) dewi kejijikan orang Sidon ….. di you tube juga ada video origin
kendi tembikar berisi inskripsi yang kamu anggap gambar lukisan yang kamu
juga bisa bikin itu …. ini langkah cara melihatnya … masuk youtube …
kemudian search kuntillet ajrud ….. trus muncul list videonya … klik yang di
atas sendiri ….

kalau mau pintas nya ini ….
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========

@
karena ada foto patung allah swt sebagai bukti2 arkeologi :

>>>>>>>

photonya berasal dari mana tuhh …. kok tak ada satupun keterangan spesifik
berasal dari Mekah ….??? trus bagaimana pula dengan fakta bahwa semua
kristen arab yang menyebut nama Tuhan juga dengan lafal ALLoH ??? apakah
mereka juga penyembah dewa bulan ???

=========
@
ang menyatakan bahwa EL berhubungan dengan Tuhan adalah bangsa
Yahudi bukan Kristen !! Otak ente kusut ya ??

>>>>>>> grammar Yahudu justru menyatakan bahwa EL adalah kata
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sandang …. sama dengan al dalam bahasa arab … sama dengan The …
bahasa inggris …. so kalau ada kristen membuat teori bahwa El adalah nama
Tuhan orang Yahudi …. semua orang yahudi pasti tertawa bung …. kalau Elloh
… itu baru betul nama tuhan Yahudi

buktinya mereka membuat maskapai penerbangan El Al …. kamu buat teori
artinya El di atas segalanya …. masuk saja ke wiki …kamu akan dapati
artinyta adalah ini “To The Skies”…. bahasa indonesianya “KE LANGIT”….
ketahuan bohongnya kamu ….!!! otomatis juga bohongnya teori El adalah
Tuhan Yahudi yang kamu buat buat …..

=======
@
Ada 2 buah buku yang khusus membahas bahwa Perjanjian Baru ditulis
berdasarkan Linguistik, Theologis dan Arkheologis serta Historis bahkan
disertai dengan pernyataan para pendiri gereja bahwa Kitab Suci Perjanjian
Baru ASLINYA ditulis dalam bahasa Ibrani dan Aramaic

>>>>>>>

memang seharusnya Perjanjian baru mestinya berbahasa aram sebagaimana
bahasa yang dipergunakan pada masa Yesus …. dan faktanya “aslinya P B ”
tersebut tak pernah diketemukan …. yang ada tertua di dunia berasal dari
abad 4 adalah berbahasa Yunani ( codex sinaiticus ) dan bahasa latin codex
vaticanus …. itupun pasti berbeda isinya dengan terjemahan “ibrani” yang di
tangan kamu …. ada tambahan ayat ayat palsunya ….. saya punya buktinya di
sini …. dan langsung bisa dicek langsung ke sumbernya

http://xucinxgaronx.wordpress.com/2013/12/12/bukti-ayat-ayat-palsu-
alkitab-bagian-2/

kalau kamu jujur Perjanjian Baru versi Ibrani kamu adalah dari terjemahan ….

tahun 1300 an ( Shem Tov ) dan tahun 1800 an ( Franz Delicht ) … yang versi
shem Tov … pada kitab matiusnya tak ada ayat emas ikon kristen amanat
agung …..beda dengan buatan Franz Delicht …

=======

14 April 2014 pukul 5:04 PM | #197 Kutipan
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xucinxgaronx
@
Ente pernah melihat kristen ngobrak ngabrik warung pecel sambil teriak
Halelu YAH ??

>>>>>>>>> nampaknya anda tak tahu juga bahwa Halelu Yah adalah
kalimat pujian kepada Yah (dewa Bulan) berhala sesembahan orang orang
Babilonia hingga Mesir ….

http://yahwehism.com/hallelujahgod.html

nama Yah weh jelas mengandung Identitas berhala nama dewa bulan Yah ….

===========

@
YAHWEH justru marah kepada Harun dan bangsa Israel karena membuat
patung lembu, ente tidak membaca kelanjutannya ??

>>>>>>>>

tentu saja saya tahu … ternyata anda cuma ganti semua kata TUHAN dengan
YAHWEH …. artinya … anda (plus penulis

alkitab ILT yang anda pegang) nampaknya tak tahu bahwa sumber penulisan
alkitab itu ada yang disebut sumber tradisi Y ( Yahwis) …. yang menulis Tuhan
dengan Yahweh ( di Samaria )…. dan sumber tradisi E ( Elohis) … yang menulis
Tuhan dengan Elohim di Yudea tempatnya Yesus … so wajar Yesus tak pernah
menyebut Yahwehi … tetapi Elo(h)i ….. itulah sebabnya Yesus melarang murid
muridnya ke samaria … anehnya …. anda malah menyama nyamakan Yesus
adalah sama dengan Tuhannya orang Samaria ….

========
@
Maksud ente menulis 1Raj 11:33 itu apa mas ??

>>>>>>> semua nya menjelaskan tentang astyrot dewi orang Sidon yang
juga adalah istri Yahweh … nama Tuhan orang Israel di

Samaria ….( berdasar bukti inskripsi Kuntillet Ajrud )

=======
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xucinxgaronx

14 April 2014 pukul 6:16 PM | #198 Kutipan

to Lol
@
Kristen arab itu produk pengaruh Islamisasi sewaktu Islam menginvasi
Kerajaan Kristen Bizantin

>>>>>>>>

Byzantin ( Romawi Timur ) itu baru ditaklukkan muslim pada abad 15 Masehi (
menggenapi Nubuatan Daniel tentang Kerajaan Allah … Daniel 2:31 – 42 )

kelihatannya anda juga tak pernah baca sejarah orang orang Yahudi di arab
ketika awal perkembangan Islam zaman Nabi Muhammad saja juga menyebut
Tuhannya dengan nama Elloh …. bahkan banyak juga yahudi yang bernama
Abdullah … Hamba Elloh … salah satu contohnya adalah rabi Yahudi bani
Qainuqa keturunan Lewi …. Abdullah bin Salam…. seorang rabi Yahudi tentu
saja tak akan bernama Abdullah jika nama Allah adalah benar benar nama
dewa Bulan ….

http://en.wikipedia.org/wiki/Abdullah,_son_of_Salam

so itu semua adalah bahwa Alloh adalah juga nama Tuhan orang Yahudi …..
bukannya akal akalan anda tentang dewa bulan yang ternyata adalah
terdapat dalam identitas nama Yahweh ….

=======
@

hehehehe..ente masih belum mengerti ayat itu.
Yesus berkata kepada orang2 Yahudi diayat Matius 12:6 “bahwa yang lebih
besar daripada bait suci “ADA DISINI”, yang dimaksud ADA DISINI adalah
diriNya sendiri yang telah hadir diantara orang2 Yahudi, karena YAHWEH
sebelumnya sudah berfirman kepada Nabi Maleakhi :

>>>>>>> Lho bukannya di Mat 12:6 SELURUH pErikopnya adalah pembelaan
Yesus terhadap murid muridnya YANG MEMETIK GANDUM KARENA KELAPARAN
PADA HARI sABAT ??? … yang kemudian di persalahkan oleh orang orang
yahudi tetapi dibela Yesus bahwa yang melebihi Bait Allah ADALAH …

Jika memang kamu mengerti maksud firman ini: Yang Kukehendaki ialah
BELAS KASIHAN dan BUKAN PERSEMBAHAN, tentu kamu TIDAK MENGHUKUM

http://en.wikipedia.org/wiki/Abdullah,_son_of_Salam
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ORANG YANG TIDAK BERSALAH .

dan konklusi finalnya adalah Mat 12:12

Bukankah manusia jauh lebih berharga dari pada domba? Karena itu boleh
berbuat baik pada hari Sabat.”

kalau Nubuatan Maleakhi ditujukan kepada Yesus … nampaknya tak cocog
pada ayat ayat berikutnya …. kalau cuma satu ayat saja di Maleakhi 3:1 ….
itupun juga tak sepenuhnya cocog kalau disimpulkan Yesus adalah
Yahwehnya …. kalau cuma utusannya …. barangkali sedikit lebih tepat ….

========

xucinxgaronx

14 April 2014 pukul 6:42 PM | #199 Kutipan

to Lol

@
Yohanes 10:30 : Aku dan Bapa adalah satu

>>>>>>>>
nah… cuma tafsiran kann ..??? kalau tafsiran di atas artinya Yesus = Yahweh
…. maka tafsiran berikut atas ayat ini …. murid murid Yesuspun adalah
Yahweh ….

Yoh 17:22 Dan Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan, yang
Engkau berikan kepada-Ku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti Kita
adalah satu:

=========
@
Yohanes 8:24 : Oleh karena itu AKu berkata kepadamu, bahwa kamu akan
mati dalam dosa-dosamu, Sebab jika kamu tidak percaya bahwa Akulah Dia,
maka kamu akan mati dalam dosa-dosamu

>>>>>>>>> sekarang menafsirkan dari akulah dia … Yesus = yahweh

kalau ayat di bawah ini ditafsirkan sama seperti di atas ….. maka Yesus =
Yahweh yang tak bisa apa apa ….

Yoh 8:28 Maka kata Yesus: “Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia,
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barulah kamu tahu, bahwa Akulah Dia, dan bahwa Aku tidak berbuat apa-apa
dari diri-Ku sendiri, tetapi Aku berbicara tentang hal-hal, sebagaimana
diajarkan Bapa kepada-Ku.

so artinya benar bahwa Yesus cuma di anggap / disama samakan Yahweh
adalah dari tafsiran sepotong sepotong ayat dan mengabaikan banyak
lainnya …

=======
@
jadi sebetulnya yang dimaksud di Kis 7:55 adalah Yesus dan YAHWEH

>>>>>>>>> artinya anda mengakui ada Yesus dan ada Tuhan Yahweh yang
berdiri bersebelahan ….. so pernyataan anda sebelumnya bahwa Yesus
adalah manifestasi Tuhan ….. berantakan dengan sendirinya berhadapan
hanya dengan Kisah 7:55

=======
@
Gal 4:25 sama sekali tidak bisa membuktikan bahwa Yisma EL adalah nenek
moyang bangsa Arab, karena Yisma EL adalah nama Ibrani bukan nama Arab

>>>>>>>>>

jika anda melihat di teks2 kuno Hammurabi yg masih ada sampai sekarang.
penyebutan “alif” dalam bahasa Aram cenderung menjadi “Yoth” dalam
bahasa Ibrani. seperti Ishak dibaca menjadi Yesthaq, Ismail dibaca menjadi
“Yesmael”, Isa dibaca menjadi “Yeshoa” (kemudian menjadi Yesus gara gara
helenisasi )..

dalam aram juga tidak ada pelafazan “E” yg ada “I” makanya “Ebrahem”
menjadi “Ibrahim” jadi kalo mau merunut bahasa, cara berdialog Orang
Yahudi dizaman Yesus lebih cenderung mirip Bahasa Arab ketimbang bahasa
Ibrani sekarang ini

penyebutan Yesus itu karena mulut Yunani yg diubah dari Bahasa Ibrani. di
zaman Yesus mereka berdialog dengan Aramaik. so nama Isoa yang
diucapkan menjadi Isa dalam Al Qur’an jauh lebih tepat daripada Yesus atau
Yeshua ….

========
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xucinxgaronx

14 April 2014 pukul 6:59 PM | #200 Kutipan

to Rahma
@
Artinya bagi pengikut agama Yahudi biarkanlah mrk memegang teguh
perintah2 yg ada dlm Perjanjian Lama, dan bagi pengikut agama Kristen
biarkanlah mrk memegang teguh Perjanjian Baru karena kesemuanya mrp
jalan yg terang dari Tuhan.
Dmk juga bagi umat Islam tidak bisa meminum anggur lama maupun anggur
baru tsb karena sdh ditentukan makanan rohaninya tersendiri oleh Tuhan
yakni berupa Kitab Suci Alqur’an.

>>>>>>>>>
perumpamaan yang anda buat bertabrakan dengan ucapan Yesus ini

Mat 5:17 “Janganlah kamu menyangka, bahwa Aku datang untuk meniadakan
hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya,
melainkan untuk menggenapinya.

seluruh khotbah Yesus mulai Mat bab 5 hingga Mat bab7 adalah khotbah
sesuai misinya menggenapi Hukum Taurat ( Hukum Lama )

yang namanya menggenapi itu menambah ( tidak menghilangkan ) yang lama
( Hukum Taurat ) … yang menurut Yesus harus tetap berlaku sampai kiamat …

Dalam Islam seluruh Hukum Taurat telah teradopsi dengan nama Hukum
Syariat …..

LOL

14 April 2014 pukul 9:59 PM | #201 Kutipan

xucinxgaronx :
to Lol
@
Lho ?? Saya tanya anda ketemu linknya dimana ? Kalau cuma gambar
lukisan doank anak saya juga bisa gambar
>>>>>>>>>
artinya anda belum tahu sama sekali tentang inskripsi kuntillet ajrud
atau pura pura tidak tahu ??? ….. gooogling saja pakai keyword
“kuntillet ajrud” …. ada 10.800 result … yang semuanya bikin kristen
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penyembah Yahweh blingsatan gara gara kalimatnya Yahweh
ternyata beristri dengan Astyrot ( asherah) dewi kejijikan orang Sidon
….. di you tube juga ada video origin kendi tembikar berisi inskripsi
yang kamu anggap gambar lukisan yang kamu juga bisa bikin itu ….
ini langkah cara melihatnya … masuk youtube … kemudian search
kuntillet ajrud ….. trus muncul list videonya … klik yang di atas sendiri
….
kalau mau pintas nya ini ….
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=2gO18tLku-I?
version=3&rel=1&fs=1&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&wmode=transparent&w=595&h=365%5D
========
@
karena ada foto patung allah swt sebagai bukti2 arkeologi :
>>>>>>>
photonya berasal dari mana tuhh …. kok tak ada satupun keterangan
spesifik berasal dari Mekah ….??? trus bagaimana pula dengan fakta
bahwa semua kristen arab yang menyebut nama Tuhan juga dengan
lafal ALLoH ??? apakah mereka juga penyembah dewa bulan ???
=========
@
ang menyatakan bahwa EL berhubungan dengan Tuhan adalah
bangsa Yahudi bukan Kristen !! Otak ente kusut ya ??
>>>>>>> grammar Yahudu justru menyatakan bahwa EL adalah kata
sandang …. sama dengan al dalam bahasa arab … sama dengan The
… bahasa inggris …. so kalau ada kristen membuat teori bahwa El
adalah nama Tuhan orang Yahudi …. semua orang yahudi pasti
tertawa bung …. kalau Elloh … itu baru betul nama tuhan Yahudi
buktinya mereka membuat maskapai penerbangan El Al …. kamu buat
teori artinya El di atas segalanya …. masuk saja ke wiki …kamu akan
dapati artinyta adalah ini “To The Skies”…. bahasa indonesianya “KE
LANGIT”…. ketahuan bohongnya kamu ….!!! otomatis juga bohongnya
teori El adalah Tuhan Yahudi yang kamu buat buat …..
=======
@
Ada 2 buah buku yang khusus membahas bahwa Perjanjian Baru
ditulis berdasarkan Linguistik, Theologis dan Arkheologis serta
Historis bahkan disertai dengan pernyataan para pendiri gereja
bahwa Kitab Suci Perjanjian Baru ASLINYA ditulis dalam bahasa Ibrani
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dan Aramaic
>>>>>>>
memang seharusnya Perjanjian baru mestinya berbahasa aram
sebagaimana bahasa yang dipergunakan pada masa Yesus …. dan
faktanya “aslinya P B ” tersebut tak pernah diketemukan …. yang ada
tertua di dunia berasal dari abad 4 adalah berbahasa Yunani ( codex
sinaiticus ) dan bahasa latin codex vaticanus …. itupun pasti berbeda
isinya dengan terjemahan “ibrani” yang di tangan kamu …. ada
tambahan ayat ayat palsunya ….. saya punya buktinya di sini …. dan
langsung bisa dicek langsung ke sumbernya
http://xucinxgaronx.wordpress.com/2013/12/12/bukti-ayat-ayat-
palsu-alkitab-bagian-2/
kalau kamu jujur Perjanjian Baru versi Ibrani kamu adalah dari
terjemahan ….
tahun 1300 an ( Shem Tov ) dan tahun 1800 an ( Franz Delicht ) …
yang versi shem Tov … pada kitab matiusnya tak ada ayat emas ikon
kristen amanat agung …..beda dengan buatan Franz Delicht …
=======

* di you tube juga ada Video origin tembikar
==================================
Di You Tube juga banyak Video tentang Allah Dewa Bulan pak Garong, kalau
linknya tidak berfungsi tinggal Googling saja titel videonya.

Allah The Moon God
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The Pagan Moon God
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ISLAM 101 : Allah The Pagan Moon God
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==================================
* Photonya berasal darimana tuh ? kok tak ada keterangan spesifik berasal
dari Mekah ?

==================================
Ya Jelas dari arkeologi yang ditemukan di wilayah Arabia donk masak dari
Alaska !!
Ente jangan belaga OON ya Ente lupa Nabi ente menghancurkan semua
patung2 yang ada di Mekah ?? semua patung2 berhala dihancurkan tapi BATU
HITAM disimpan sampai dicium segala sama si Nabi ente. LOL
===================================
* so kalau ada orang kristen membuat teori bahwa EL adalah nama Tuhan
orang yahudi semua orang Yahudi pasti tertawa bung…kalau Eloh..itu baru
betul nama Tuhan orang yahudi
==================================
Sejak kapan kristen membuat teori bahwa EL adalah nama Tuhan orang
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Yahudi ???
EL itu adalah GELAR/TITEL/SEBUTAN untuk sesuatu yang disembah oleh
bangsa Israel.
Sejak kapan orang Yahudi menyebut NAMA TUHAN mereka “ELOH” ????
Ente sudah mulai berbohong sama seperti Nabi ente yang suka bohong.
ELOH itu GELAR bukan NAMA TUHAN.

Didalam Tanakh Ibrani tertulis :
Keluaran 3:15 :
“Wayomer od Elohim el-Moshe ko-tomar el-beèi Yisrael YAHWEH elohei
avokeikem elohei Avraham elohei Yits`khaq we elohei Yaaqov she`lakhani a
´leikem zesh´mi leólam we ze zik´ri le dor dor

Terjemahan Indonesia :
Dan Elohim berfirman lagi kepada Musa, “Katakan demikian kepada bani
Israel : YAHWEH, Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak, dan Elohim
Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Itulah Nama-Ku untuk selamanya dan
itulah pengingat bagi-Ku turun temurun.

Mazmur 105:1 :
Hodu laYAHWEH qirú hodiau vaamim a´lilotaiw

Terjemahan Indonesia :
Bersyukurlah kepada YAHWEH, serukanlah Nama-Nya, beritahukanlah
perbuatan-perbuatannNya diantara bangsa-bangsa.

Dari 2 ayat itu sudah jelas, YAHWEH itu NAMA dari TUHAN Bangsa Israel.
Ente masih belum mengerti antara GELAR dengan NAMA DIRI ya ??
Saya kasih contoh 2 lagi :

NAMA DIRI : Soesilo Bambang Yudhoyono
GELAR : The President of the Republic of Indonesia

NAMA DIRI : Muhammad bin Abdullah
GELAR : Raja Bandit Padang Pasir

LOL

LOL
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LOL
@
Ente pernah melihat kristen ngobrak ngabrik warung pecel sambil
teriak Halelu YAH ??
>>>>>>>>> nampaknya anda tak tahu juga bahwa Halelu Yah
adalah kalimat pujian kepada Yah (dewa Bulan) berhala sesembahan
orang orang Babilonia hingga Mesir ….
http://yahwehism.com/hallelujahgod.html
nama Yah weh jelas mengandung Identitas berhala nama dewa bulan
Yah ….
===========
@
YAHWEH justru marah kepada Harun dan bangsa Israel karena
membuat patung lembu, ente tidak membaca kelanjutannya ??
>>>>>>>>
tentu saja saya tahu … ternyata anda cuma ganti semua kata TUHAN
dengan YAHWEH …. artinya … anda (plus penulis
alkitab ILT yang anda pegang) nampaknya tak tahu bahwa sumber
penulisan alkitab itu ada yang disebut sumber tradisi Y ( Yahwis) ….
yang menulis Tuhan dengan Yahweh ( di Samaria )…. dan sumber
tradisi E ( Elohis) … yang menulis Tuhan dengan Elohim di Yudea
tempatnya Yesus … so wajar Yesus tak pernah menyebut Yahwehi …
tetapi Elo(h)i ….. itulah sebabnya Yesus melarang murid muridnya ke
samaria … anehnya …. anda malah menyama nyamakan Yesus adalah
sama dengan Tuhannya orang Samaria ….
========
@
Maksud ente menulis 1Raj 11:33 itu apa mas ??
>>>>>>> semua nya menjelaskan tentang astyrot dewi orang Sidon
yang juga adalah istri Yahweh … nama Tuhan orang Israel di
Samaria ….( berdasar bukti inskripsi Kuntillet Ajrud )
=======

Lho ??? Anda bilang kemarin Yahweh itu dewa Samaria sekarang anda bilang
Yahweh itu dewa bulan berhala sesembahan orang orang Babilonia hingga
Mesir, mana yang bener nih ?? tapi kok gambarnya Dewa Bulan Yahweh mirip
Dewa Horus ya ???

Horus Wikipedia
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http://en.wikipedia.org/wiki/Horus

Lain kali gambarnya dicocokan dulu sama Dewa Mesir Horus ya pak garong.
LOL
========================================
so wajar Yesus tak pernah menyebut Yahweh…tetapi Elo(h)i….
========================================
Darimana ente tahu Yesus tidak pernah menyebut Yahweh ???
LOL

LOL
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to Lol
@
Kristen arab itu produk pengaruh Islamisasi sewaktu Islam
menginvasi Kerajaan Kristen Bizantin
>>>>>>>>
Byzantin ( Romawi Timur ) itu baru ditaklukkan muslim pada abad 15
Masehi ( menggenapi Nubuatan Daniel tentang Kerajaan Allah …
Daniel 2:31 – 42 )
kelihatannya anda juga tak pernah baca sejarah orang orang Yahudi
di arab ketika awal perkembangan Islam zaman Nabi Muhammad saja
juga menyebut Tuhannya dengan nama Elloh …. bahkan banyak juga
yahudi yang bernama Abdullah … Hamba Elloh … salah satu
contohnya adalah rabi Yahudi bani Qainuqa keturunan Lewi ….
Abdullah bin Salam…. seorang rabi Yahudi tentu saja tak akan
bernama Abdullah jika nama Allah adalah benar benar nama dewa
Bulan ….
http://en.wikipedia.org/wiki/Abdullah,_son_of_Salam
so itu semua adalah bahwa Alloh adalah juga nama Tuhan orang
Yahudi ….. bukannya akal akalan anda tentang dewa bulan yang
ternyata adalah terdapat dalam identitas nama Yahweh ….
=======
@
hehehehe..ente masih belum mengerti ayat itu.
Yesus berkata kepada orang2 Yahudi diayat Matius 12:6 “bahwa
yang lebih besar daripada bait suci “ADA DISINI”, yang dimaksud ADA
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DISINI adalah diriNya sendiri yang telah hadir diantara orang2 Yahudi,
karena YAHWEH sebelumnya sudah berfirman kepada Nabi Maleakhi :
>>>>>>> Lho bukannya di Mat 12:6 SELURUH pErikopnya adalah
pembelaan Yesus terhadap murid muridnya YANG MEMETIK GANDUM
KARENA KELAPARAN PADA HARI sABAT ??? … yang kemudian di
persalahkan oleh orang orang yahudi tetapi dibela Yesus bahwa yang
melebihi Bait Allah ADALAH …
Jika memang kamu mengerti maksud firman ini: Yang Kukehendaki
ialah BELAS KASIHAN dan BUKAN PERSEMBAHAN, tentu kamu TIDAK
MENGHUKUM ORANG YANG TIDAK BERSALAH .
dan konklusi finalnya adalah Mat 12:12
Bukankah manusia jauh lebih berharga dari pada domba? Karena itu
boleh berbuat baik pada hari Sabat.”
kalau Nubuatan Maleakhi ditujukan kepada Yesus … nampaknya tak
cocog pada ayat ayat berikutnya …. kalau cuma satu ayat saja di
Maleakhi 3:1 …. itupun juga tak sepenuhnya cocog kalau disimpulkan
Yesus adalah Yahwehnya …. kalau cuma utusannya …. barangkali
sedikit lebih tepat ….
========

* seorang rabi Yahudi tentu saja tak akan bernama Abdullah jika nama Allah
adalah benar benar nama dewa Bulan
=================================
Ya logis !!! kalau dia sudah masuk Islam otomatis dia ganti nama jadi
Abdullah apalagi dia hidup di Zaman Muhammad daripada mampus dipenggal
ente tidak baca sejarah berapa Yahudi yang tewas di bantai sama anak buah
si Muhammad di Yatrib ??
LOL
=================================
itupun juga tak sepenuhnya cocok kalau disimpulkan Yesus adalah
Yahwehnya..kalau cuma utusannya..barangkali sedikit lebih tepat

=================================
Sekarang apa urusan lu ? Yahweh itu Tuhan kami bukan Tuhan lu.
Saya sarankan ente mendingan doain saja Nabi ente si Muhammad beserta
keluarganya sampai sekarang rohnya masih gentayangan di Kaabah.
LOL
Katanya Nabi kok minta didoakan supaya masuk surga ?
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RAHMA
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Xucinxgaron

Betapa banyak perumpamaan yg dikemukakan Yesus di dlm Alkitab; memang
PB (Perjanjian Baru) menggenapi PL (Perjanjian Lama); alangkah baiknya
kalau seseorang bisa melaksanakannya peraturan2 tsb keseluruhannya.
Kalau diumpamakan PL dan PB sbg minyak zaitun di dlm dua buah buli2
lampu, mk punyailah dua buli2 minyak zaitun tsb bersamaan agar bisa
termasuk dlm 5 gadis yg bijaksana untuk bisa menyongsong ‘Sang
Mempelai/Pengantin’ yg datangnya di tengah malam ketika 10 gadis
tertidur,dan ternyata yg membawa persediaan minyak lampu utk menerangi
jalan cuma 5 gadis saja; maka mrklah yg bisa meneruskan perjalanan utk
masuk dlm perjamuan pesta kawin Sang Raja. .
Namun kemampuan manusia tidaklah sama, dipengaruhi oleh sikonnya diri
masing2; . perumpamaannya tingkat keimanan kita ini ada yg tetap berhenti
duduk di luar halaman atau dalam Qur’an ini masuk Golongan Kiri/Kafir, ada
yg sampai masuk di halaman atau dlm Qur’an termasuk Golongan Kanan, dan
ada pula yg berhasil masuk ke Ruang Suci dlm Qur’an termasuk Golongan
Pertama/Muqorrobin yakni para nabi/rasul termasuk org2 suci misalnya para
Imam/Rabi2 Pendeta2/Rahib2 dll, sedangkan tingkat yg paling
puncak/tertinggi adalah Ruang Maha Suci, Ruang ini sangatlah sakral adanya
sehingga hanyalah Imam Agung yg boleh memasukinya setahun sekali pd
Hari Raya Paskah dg mempersembahkan korban lembu agar ia bisa selamat
dan tidak mati ketika memasuki Ruang Maha Suci dimana Tabut Suci Tuhan
ditempatkan di Bait Suci Salomo/Sulaiman di Yerusalem.
Ada perumpamaan seorang bayi yg baru lahir atau iman yg masih baru
biarkanlah dia minum susu saja dan janganlah diberi makanan/minuman yg
keras karena pasti akan sakit atau mati ‘rohaninya’.
Tentunya Yesus secara ‘rohani’ sbg Imam Agung bangsa Yahudi bisa
meminum Anggur yg lama/keras dan Anggur yg baru/tidak keras krn
kedatangan Dia menggenapi Hukum Taurat. Dia memberikan kuk/beban yg
lebih ringan kpd umatnya.
Makanya Yesus masuk ke Ruang Maha Suci tempat Tabut Suci diletakkan ini
melalui jalan salib yg begitu amat sangat berat dan melelahkan hingga
wafatlah beliau di tiang kayu salib sbg penebus kesalahan umatnya yakni
bani Israel yg tidak mempercayai akan kerasulan/kenabiannya.
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Dan ketika aku mengunjungi Gerjeja Suci Vatican Santo Petrus di Roma pada
th 2005 kulihat Yesus duduk sebagai Raja yg Adil dan memegang kunci
Kerajaan Surga. Puji Allah

xucinxgaronx

15 April 2014 pukul 6:41 AM | #205 Kutipan

to Lol
@
Di You Tube juga banyak Video tentang Allah Dewa Bulan pak Garong, kalau
linknya tidak berfungsi tinggal Googling saja titel videonya.

>>>>>>>>

video itu semua jelas buatan kristen di barat yang putus asa kehabisan akal
mempromosikan agamanya gara gara gerejanya pada kosong ditinggalkan
jemaatnya ….. yang kalau tidak menjadi atheis pasti menjadi gnostik atau
menjadi muallaf …. maka banyak fenomena gereja berubah menjadi masjid …
sedangkan video penemuan kendi tembikar Kuntillet ajrud …adalah murni
arkeologis … tak ada satu pesanpun yang mempromosikan islam … bahkan
yang menyimpulkan Yahweh adalah Tuhan yang diberhalakan sapi emas dari
kuntillet ajrud adalah seorang pastur …. itu bedanya antara fakta sejarah dan
fitnah ….

=======
@
Ya Jelas dari arkeologi yang ditemukan di wilayah Arabia donk masak dari
Alaska !!

>>>>>>>>
dari video patung patung berhala yang terlihat di youtube …. tak ada satupun
ada huruf arabnya yang menandakan berasal dari arab ….

yang muncul sepintas terlihat malah huruf paku babilonia … so … yang anda
sebut patung tersebut adalah dewa bulan Babilonia yang bernama “Iya atau
Ya ” … mirip dengan nama dewa bulan mesir “Yah” …. yang namanya
kemudian menjadi cikal bakal Yahweh di Samaria ….

=======
@
Ente jangan belaga OON ya Ente lupa Nabi ente menghancurkan semua
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patung2 yang ada di Mekah ?? semua patung2 berhala dihancurkan tapi BATU
HITAM disimpan sampai dicium segala sama si Nabi ente.

>>>>>>>>

Muhammad menjelaskan bahwa batu hitam tersebut adalah sekeping batu
dari sorga …. bukannya berhala Tuhan

Dari Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah
shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Hajar aswad turun dari surga padahal
batu tersebut begitu putih lebih putih daripada susu. Dosa manusialah yang
membuat batu tersebut menjadi hitam”. ( HR. Tirmidzi no. 877. Shahih
menurut Syaikh Al Albani)

Dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam
bersabda mengenai hajar Aswad, “Demi Allah, Allah akan mengutus batu
tersebut pada hari kiamat dan ia memiliki dua mata yang bisa melihat,
memiliki lisan yang bisa berbicara dan akan menjadi saksi bagi siapa yang
benar-benar menyentuhnya.” (HR. Tirmidzi no. 961, Ibnu Majah no. 2944 dan
Ahmad 1: 247

Dari Abdullah bin Amru berkata, “Malaikat Jibril telah membawa Hajar Aswad
dari surga lalu meletakkannya di tempat yang kamu lihat sekarang ini. Kamu
tetap akan berada dalam kebaikan selama Hajar Aswad itu ada. Nikmatilah
batu itu selama kamu masih mampu menikmatinya. Karena akan tiba saat di
mana Jibril datang kembali untuk membawa batu tersebut ke tempat semula.
(HR Al-Azraqy).

so Muhammad mengajarkan bahwa batu hajar aswad statusnya adalah
makhluk …..

Umar bin Al-Khattab berkata, “Demi Allah, aku benar-benar mengetahui
bahwa engkau adalah batu yang tidak bisa memberi madharat maupun
manfaat. Kalalulah aku tidak melihat Rasulullah SAW menciummu aku pun
tidak akan melakukannya.” Ini bukan berarti bahwa umat Islam hanya
sekedar ikut2an semata, melainkan karena kehendak Allah SWT

kalau anda menganggap bahwa itu berhala Allah … pastilah sumbernya juga
berasal dari kristen yang membuat buat video yang kamu tunjukkan …. untuk
mempromosikan agamanya yang gerejanya kosong ditinggalkan jemaatnya
….
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========
@
EL itu adalah GELAR/TITEL/SEBUTAN untuk sesuatu yang disembah oleh
bangsa Israel.

>>>>> Jadi menurut anda …. El Al maskapai penerbangan Israel adalah
berhubungan dengan sesuatu yang disembah Israel ??? … orang Israelyang
melihat pernyataan anda pasti tertawa terbahak bahak …

=======
@
Sejak kapan orang Yahudi menyebut NAMA TUHAN mereka “ELOH” ????
Ente sudah mulai berbohong sama seperti Nabi ente yang suka bohong.
ELOH itu GELAR bukan NAMA TUHAN.

>>>>>>>

ini buktinya
Yesus saja menyebut nama Tuhan dalam bahasa ibraninya Elloi = Elloh +i …
tak pernah sekalipun Yesus memanggil Yahweh … entah dalam alkitab ILT
kamu …. mungkin sudah di edit menjadi Yahwehi

========
@
Didalam Tanakh Ibrani tertulis :
Keluaran 3:15 :
“Wayomer od Elohim el-Moshe ko-tomar el-beèi Yisrael YAHWEH elohei
avokeikem elohei Avraham elohei Yits`khaq we elohei Yaaqov she`lakhani a
´leikem zesh´mi leólam we ze zik´ri le dor dor

>>>>>>>

Sudah berapa kali saya nyatakan bahwa sumber penulisan alkitab dibuat
atas dasar sumber tradisi E ( Elohis) dan Y ( Yahwis ) …. so keduanya dipakai
dalam alkitab …. bedanya … Yesus tak pernah menyebut Tuhan sebagai
Yahweh … tetapi menyebutNya Elloh dan beda lainnya Ellohis bersifat
menekankan kepatuhan iman dan kepatuhan pada hukum sedangkan
Yahweh tidak …. so tak heran kalau ada kristen lebih menyukai Yahweh dan
mengagung agungkannya
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sarjana sarjana kristen sudah tahu itu … kelihatannya pengecualiannya
terletak pada anda saja …

========
@
Dari 2 ayat itu sudah jelas, YAHWEH itu NAMA dari TUHAN Bangsa Israel.
Ente masih belum mengerti antara GELAR dengan NAMA DIRI ya ??

>>>>>>> dari dulu saya menyatakan bahwa Yahweh memang nama diri dari
Tuhan yang disembah di Samaria …. berdasar bukti bukti arkeologis
menyatakan seperti itu …

========

xucinxgaronx

15 April 2014 pukul 4:55 PM | #206 Kutipan

@
Anda bilang kemarin Yahweh itu dewa Samaria sekarang anda bilang Yahweh
itu dewa bulan berhala sesembahan orang orang Babilonia hingga Mesir,
mana yang bener nih ??

>>>>>>>>>> dimana saya nyatakan itu ???

yang saya nyatakan YAHWEH adalah nama Tuhan Israel di Samaria yang
dibuatkan patung berhala sapi emas … Yahweh memiliki istri Asytoret dewi
sesembahan orang Sidon … semuanya berdasar dari inskripsi abad 8 SM
Kuntillet Ajrud yang ditemukan di Sinai ( saya tulis lengkap komplit … tidak
seperti anda yang menuduh Allah adalah dewa bulan tanpa referensi apapun
)

sedangkan Dewa bulan orang Mesir itu bernama Yah …. ( nampaknya anda
menyamakan Yahweh dengan Yah … dari penyebutan Haleluyah yang tak
boleh diucapkan sembarangan ) …. saya tambahkan pula bahwa nama dewa
bulan orang Babylonia namanya Ia atau Ya … so jika setiap kristen
mengucapkan Haleluyah … ataupun Haleluya …. artinya sama saja …. ucapan
anda itu sama diucapkan oleh penyembah berhala sebelum anda dari Mesir
hingga Babylonia … terpujilah dewa Bulan

========
@
tapi kok gambarnya Dewa Bulan Yahweh mirip Dewa Horus ya ???
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tapi kok gambarnya Dewa Bulan Yahweh mirip Dewa Horus ya ???

>>>>>
apanya yang mirip ??? silakan lihat paruh kepala burungnya ….

Dewa bulan Yah dapat dikenali dari kepalanya berupa burung ibis ….
Dewa Horus dapat dikenali dari kepalanya berupa burung elang ….

lebih spesifik lagi kalau anda bisa baca huruf hieroglif di atas kepalanya ….
makin jelas perbedaannya …

gambarnya dicocokan dulu sama Dewa Mesir Horus ya Lol.

kalau ingin tahu tentang biografi Horus …. silakan lihat ini

xucinxgaronx
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ini lanjutannya
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yang benar … lanjutannya adalah ini
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ini endingnya
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semua video di atas … bukanlah buatan muslim dan tak ada konennya yang
mempromosikan Islam …

=\========

@
Darimana ente tahu Yesus tidak pernah menyebut Yahweh ???

baca saja apa yang diucapkan Yesus DALAM BAHASA IBRANI ini

Mrk 15:34 Dan pada jam tiga berserulah Yesus dengan suara nyaring: “Eloi,
Eloi, lama sabakhtani?,” yang berarti: Allahku, Allahku, mengapa Engkau
meninggalkan Aku?

adakah Yesus mengucapkan yahweh ???
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========
@
Ya logis !!! kalau dia sudah masuk Islam otomatis dia ganti nama jadi
Abdullah apalagi dia hidup di Zaman Muhammad daripada mampus dipenggal
ente tidak baca sejarah berapa Yahudi yang tewas di bantai sama anak buah
si Muhammad di Yatrib ??

>>>>>

keislaman rabi Abdullah bin Salam adalah kehendaknya sendiri setelah
menguji kenabian Muhammad saat Muhammad baru saja ( hari pertama)
sampai di Madinah ketika hijrahnya ….

=======

@
Sekarang apa urusan lu ? Yahweh itu Tuhan kami bukan Tuhan lu.
Saya sarankan ente mendingan doain saja Nabi ente si Muhammad beserta
keluarganya sampai sekarang rohnya masih gentayangan di Kaabah.
LOL

>>>>>>>> Ente bertuhan yahweh atau siapapun itu bukan masalah ane ….
saya cuma menemukan bukti bahwa yang namanya YAHWEH itu adalah tuhan
berhala sapi emas Samaria yang punya istri bernama Asytoret berdasar bukti
arkeologis Kuntillet Ajrud yang adalah fakta obyektif kebenarannya ….
kelihatannya bukti itu justru yang menjadi masalah bagi ente …..

========
@
Katanya Nabi kok minta didoakan supaya masuk surga ?

>>>> itu kata kristen yang tak mengerti tentang islam tapi berlagak sok tau
… yang diucapkan muslim adalah “Shalawat” kepada Nabi . Shalawat artinya
adalah SALUT … dari akar huruf penulisannya sudah terbaca SHALAWAT –
SALUT … sinonim dengan salam penghormatan …..

33. Al Ahzab 56. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat
untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi
dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya

Muslim mengucapkan salam penghormatan kepada semua nabi … so di
belakang semua nama nabi ditambahkan kalimat Alaihi Salam ….
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=======

xucinxgaronx
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to Rahma
@
Makanya Yesus masuk ke Ruang Maha Suci tempat Tabut Suci diletakkan ini
melalui jalan salib yg begitu amat sangat berat dan melelahkan hingga
wafatlah beliau di tiang kayu salib sbg penebus kesalahan umatnya yakni
bani Israel yg tidak mempercayai akan kerasulan/kenabiannya.

>>>>>>>>

Secara medis … Yesus tak pernah mati di tiang salib …..

Yoh 19:34 tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambung-Nya
dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air.

Seorang yang telah mati, tidak mungkin mengeluarkan darah apabila ditusuk
tubuhnya ataupun disembelih di lehernya, sebab darahnya tidak akan
mungkin bisa mengalir karena tidak ada aktifitas denyut jantung untuk
memompa sirkulasi darah …… darah akan membeku ketika tidak ada aktifitas
jantung dalam hitungan menit .

Dari tinjauan sisi medis …. Yoh 19.34 mengindikasikan bahwa Yesus masih
hidup pada waktu itu…..

Yesus hanya berada di tiang salib kurang lebih selama 3 jam ….. dan waktu
penyaliban sesingkat itu tidak akan mampu membuat mati siapapun juga ….

Hukuman penyaliban Romawi didesain tidak untuk membunuh secara cepat,
tetapi sebaliknya didesain untuk membunuh secara perlahan lahan dan
setiap orang yang melihatnya dapat mencaci maki si terhukum sebelum
kematian menjemputnya dalam hitungan hari …. bukannya hitungan jam

itulah sebabnya maka Pilatus keheranan dan ragu ragu ketika mendengar
laporan bahwa Yesus telah mati di tiang salib

Mrk 15:44 Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia
memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya apakah Yesus sudah
mati.
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Indikasi masih hidupnya Yesus ditunjukkan dengan dikisahkannya 3 orang
perempuan yang mempersiapkan rempah rempah sejak sebelum sabat dan
membawanya ke kuburan Yesus pada pagi pagi sekali pada hari pertama
sesudah Sabat …..

Luk 23:56 Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan
minyak mur. (23-56b) Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut
hukum Taurat,

Luk 24:1 tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi
ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka.

Mrk 16:1 Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus,
serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki
Yesus.

Tidak ada kebiasaan Yahudi meminyaki mayat , mayat adalah NAJIS tak boleh
disentuh … so ketiga perempuan tersebut pasti melihat bahwa Yesus masih
hidup ketika diturunkan dari tiang salib dan mereka bermaksud mengobati
luka lukanya ketika Yesus berada dalam kubur ….

dari semua uraian di atas … hanya satu konklusi yang ada…. YESUS TIDAK
MATI DISALIB

RAHMA

15 April 2014 pukul 10:20 PM | #212 Kutipan

to XucinXgaron

Memang benar kalau Anda berpendapat Yesus tidak wafat di tiang kayu salib,
karena secara ‘rohani’ TUHAN Allah telah mensucikan dan mengangkat Dia ke
langit/sorga, dan pada saatnya nanti akan diturunkan atau
dihidupkan/diturunkan kembali untuk kedua kalinya ke muka bumi yg duduk
sebagai Raja yg adil dan bijaksana utk menghukum dan mengadili 12 suku
Bani Israel yg telah menjatuhkan hukuman salib kpdNya.
Dan benar juga bagi org2 yg mempercayai bahwa Yesus telah mati di atas
tiang kayu salib, karena secara jasmani atau kasat mata memang benar dmk
adanya, dan kmd setelah diwafatkan lalu oleh TUHAN Allah disucikan dan
diangkat ke langit/sorga dan akan diturunkan kembali atau dihidupkan untuk
kedua kalinya ke dunia sbg Mesias yg kita tunggu2 kedatanganNya ber-
sama2 karena Dia akan memerintah di seluruh bumi sbg Raja yg adil dan
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bijaksana shg kehidupan di bumi seperti hidup di surga, keberkatan
kerahmatan shekinah/ketenangan kedamaian kemakmuran akan
menyertaiNya.

Dalam Matius 21:42-44 : “Kata Yesus kepada mereka:’Belum pernahkah kamu
baca dalam Kitab Suci: batu yg dibuang oleh tukang2 bangunan telah menjadi
batu penjuru, hal ini terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata
kita.
Sebab itu, Aku berkata kepadamu, bahwa Kerajaan Allah akan diambil dari
padamu dan akan diberikan kpd suatu bangsa yg akan menghasilkan buah
Kerajaan itu.
Dan barangsiapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur dan barangsiapa
ditimpa batu itu, ia akan remjuk”

Tahukan anda bahwa hal ‘batu’ ini perumpamaannya seperti Ibu Hagar/Hajar
yg telah diusir oleh Ibu Sara yg bertempat tinggal di Palestina/Israel dimana
dua2nya adalah isteri Nabi Ibrahim/Bapa Abraham; maka isteri yg kesatu Ibu
Sara yg berkulit putih yg berasal dari Ur-Kasdim di negeri Irak dipanggil Tuhan
untuk hijrah/pindah ke Kanaan di Palestina/Israel dan diabadikan sbg ‘batu
putih’ atau ‘batu sakhra’ yg ditempatkan di Bait Allah di Yerusalem;
sedangkan batu suci yg kedua simbolisasi dari Ibu Hajar yg berkulit hitam dari
Mesir ditempatkan dan diabadikan sbg batu hitam/hajar aswad yg menempel
di Ka’bah Bait Suci Allah di Mekah.
Dan sesungguhnya Yesus dan Bunda Maria telah menjadi batu penjuru juga
yg ditempatkan atau berpusat di Gereja Santo Petrus yg sangat megah di
Vatican, sedangkan Bunda Maria yg secara ‘rohani’ berpindah/hijrah dari
Yerusalem ke benua Eropa atau negeri Perancis dan bertempat di Gua
Lourdes yg pernah kukunjungi pd th 2005, telah menjadi Bait Suci
Tuhan/Rumah Tuhan yg sangat megah juga, di gua tsb Bunda Maria
menampakkan diri kpd seorang anak perempuan yg bernama Bernadetta yg
bisa kusaksikan sendiri jasat/mayatnya tetap utuh dan sangat cantik yg
ditempatkan di peti kaca di dalam gereja. Dialah yg disuruh Bunda Maria agar
tanah di gua tsb mengeluarkan sumber mata airnya, kmd beliau diabadikan
dan disucikan menjadi Santa Bernadetta, makanya Gua Lourdes menjadi
tempat yg suci krn tdp sumber yg mengeluarkan air sucinya tersendiri sbgmn
air zam2 di Mekah yg bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit.

Maka sesungguhnya antara agama Yahudi, Kristen dan Islam adalah
bersaudara masing2 diberi karunia sendiri2 yakni Kitab Suci Taurat Injil Qur’an
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dan kesemuanya memperoleh tempat di puncak gunung Moria atau gunung
Israel/Sion, gunung yg tertinggi di dunia, yg dibatasi dg tembok2 lama/kuno
di Yerusalem oleh Tuhan Allah Abraham/Ibrahim Ismael Ishak Yakub/Israel
Musa Isa/Yesus Muhammad,…dll para nabi/rasul dan org2 suci-Nya yakni
TUHAN Allah semesta alam. Puji TUHAN

LOL

15 April 2014 pukul 11:27 PM | #213 Kutipan

xucinxgaronx :
to Lol
@
Di You Tube juga banyak Video tentang Allah Dewa Bulan pak Garong,
kalau linknya tidak berfungsi tinggal Googling saja titel videonya.
>>>>>>>>
video itu semua jelas buatan kristen di barat yang putus asa
kehabisan akal mempromosikan agamanya gara gara gerejanya pada
kosong ditinggalkan jemaatnya ….. yang kalau tidak menjadi atheis
pasti menjadi gnostik atau menjadi muallaf …. maka banyak fenomena
gereja berubah menjadi masjid … sedangkan video penemuan kendi
tembikar Kuntillet ajrud …adalah murni arkeologis … tak ada satu
pesanpun yang mempromosikan islam … bahkan yang menyimpulkan
Yahweh adalah Tuhan yang diberhalakan sapi emas dari kuntillet
ajrud adalah seorang pastur …. itu bedanya antara fakta sejarah dan
fitnah ….
=======
@
Ya Jelas dari arkeologi yang ditemukan di wilayah Arabia donk masak
dari Alaska !!
>>>>>>>>
dari video patung patung berhala yang terlihat di youtube …. tak ada
satupun ada huruf arabnya yang menandakan berasal dari arab ….
yang muncul sepintas terlihat malah huruf paku babilonia … so … yang
anda sebut patung tersebut adalah dewa bulan Babilonia yang
bernama “Iya atau Ya ” … mirip dengan nama dewa bulan mesir “Yah”
…. yang namanya kemudian menjadi cikal bakal Yahweh di Samaria ….
=======
@
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Ente jangan belaga OON ya Ente lupa Nabi ente menghancurkan
semua patung2 yang ada di Mekah ?? semua patung2 berhala
dihancurkan tapi BATU HITAM disimpan sampai dicium segala sama si
Nabi ente.
>>>>>>>>
Muhammad menjelaskan bahwa batu hitam tersebut adalah sekeping
batu dari sorga …. bukannya berhala Tuhan
Dari Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah
shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Hajar aswad turun dari surga
padahal batu tersebut begitu putih lebih putih daripada susu. Dosa
manusialah yang membuat batu tersebut menjadi hitam”. ( HR.
Tirmidzi no. 877. Shahih menurut Syaikh Al Albani)
Dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa
sallam bersabda mengenai hajar Aswad, “Demi Allah, Allah akan
mengutus batu tersebut pada hari kiamat dan ia memiliki dua mata
yang bisa melihat, memiliki lisan yang bisa berbicara dan akan
menjadi saksi bagi siapa yang benar-benar menyentuhnya.” (HR.
Tirmidzi no. 961, Ibnu Majah no. 2944 dan Ahmad 1: 247
Dari Abdullah bin Amru berkata, “Malaikat Jibril telah membawa Hajar
Aswad dari surga lalu meletakkannya di tempat yang kamu lihat
sekarang ini. Kamu tetap akan berada dalam kebaikan selama Hajar
Aswad itu ada. Nikmatilah batu itu selama kamu masih mampu
menikmatinya. Karena akan tiba saat di mana Jibril datang kembali
untuk membawa batu tersebut ke tempat semula. (HR Al-Azraqy).
so Muhammad mengajarkan bahwa batu hajar aswad statusnya
adalah makhluk …..
Umar bin Al-Khattab berkata, “Demi Allah, aku benar-benar
mengetahui bahwa engkau adalah batu yang tidak bisa memberi
madharat maupun manfaat. Kalalulah aku tidak melihat Rasulullah
SAW menciummu aku pun tidak akan melakukannya.” Ini bukan
berarti bahwa umat Islam hanya sekedar ikut2an semata, melainkan
karena kehendak Allah SWT
kalau anda menganggap bahwa itu berhala Allah … pastilah
sumbernya juga berasal dari kristen yang membuat buat video yang
kamu tunjukkan …. untuk mempromosikan agamanya yang gerejanya
kosong ditinggalkan jemaatnya ….
========
@
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EL itu adalah GELAR/TITEL/SEBUTAN untuk sesuatu yang disembah
oleh bangsa Israel.
>>>>> Jadi menurut anda …. El Al maskapai penerbangan Israel
adalah berhubungan dengan sesuatu yang disembah Israel ??? …
orang Israelyang melihat pernyataan anda pasti tertawa terbahak
bahak …
=======
@
Sejak kapan orang Yahudi menyebut NAMA TUHAN mereka “ELOH”
????
Ente sudah mulai berbohong sama seperti Nabi ente yang suka
bohong.
ELOH itu GELAR bukan NAMA TUHAN.
>>>>>>>
ini buktinya
Yesus saja menyebut nama Tuhan dalam bahasa ibraninya Elloi =
Elloh +i … tak pernah sekalipun Yesus memanggil Yahweh … entah
dalam alkitab ILT kamu …. mungkin sudah di edit menjadi Yahwehi
========
@
Didalam Tanakh Ibrani tertulis :
Keluaran 3:15 :
“Wayomer od Elohim el-Moshe ko-tomar el-beèi Yisrael YAHWEH
elohei avokeikem elohei Avraham elohei Yits`khaq we elohei Yaaqov
she`lakhani a´leikem zesh´mi leólam we ze zik´ri le dor dor
>>>>>>>
Sudah berapa kali saya nyatakan bahwa sumber penulisan alkitab
dibuat atas dasar sumber tradisi E ( Elohis) dan Y ( Yahwis ) …. so
keduanya dipakai dalam alkitab …. bedanya … Yesus tak pernah
menyebut Tuhan sebagai Yahweh … tetapi menyebutNya Elloh dan
beda lainnya Ellohis bersifat menekankan kepatuhan iman dan
kepatuhan pada hukum sedangkan Yahweh tidak …. so tak heran
kalau ada kristen lebih menyukai Yahweh dan mengagung
agungkannya
http://artikel.sabda.org/book/export/html/443
sarjana sarjana kristen sudah tahu itu … kelihatannya
pengecualiannya terletak pada anda saja …
========
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@
Dari 2 ayat itu sudah jelas, YAHWEH itu NAMA dari TUHAN Bangsa
Israel.
Ente masih belum mengerti antara GELAR dengan NAMA DIRI ya ??
>>>>>>> dari dulu saya menyatakan bahwa Yahweh memang nama
diri dari Tuhan yang disembah di Samaria …. berdasar bukti bukti
arkeologis menyatakan seperti itu …
========

* Video itu Jelas buatan kristen barat

============================
Lho buatan kristen barat ??? Al-Quran anda sendiri menuliskan 3 puteri Allah,
yaitu Al-Lat, Al-Uzza dan Manat !!!!

“Maka apakah patut kamu (hai orang-orang musyrik) menganggap Al Lata
dan Al-Uzza dan Manah Yang ketiga, yang paling terkemudian (sebagai anak
perempuan Allah). Apakah (patut) untuk kamu (anak) laki-laki dan untuk Allah
(anak) perempuan ? (An Najm 19-21)

Ayat ini secara langsung telah membongkar sejarah bahwa Allah adalah
nama dari Dewa Bulan yang disembah oleh para penduduk Mekah pra Islam,
anda sendiri 2 hari yang lalu mengakui bahwa pada jaman Jahiliyah Allah
dipercaya sebagai Dewa Bulan.

Bahkan seorang mantan Muslim, Dr.Mark Gabriel PhD menulis didalam
bukunya, Islam and the Jews, The Unfinished Battle dihalaman 37 :

“Always Always, Always Keep in mind that Muhammad lived in the Seventh
Century A.D. At the time, the jews had been worshiping Yahweh for almost
Twenty five hundred years”

Lalu dihalaman ke 85 menulis :

The God Muhammad proclaimed does not exist, Muhammad´s revelations
came from DEMONS. The Name “Allah” was used in pre Islam Arabia to refer
to one of the 360 Idols in Kaaba. Allah was supposed to be the greatest god,
some tribes used the Name to refer to the MOON GOD.

http://www.dr.markgabriel.com/
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Kemudian mantan Muslim yang lain, yaitu Jerry Rassamni yang bekas seorang
Jihad mengaku didalam bukunya “From Jihad to Jesus” bahwa Allah
merupakan satu diantara 360 dewa, namun Muhammad datang dengan
mengubah konsep tentang nama Allah tersebut, yang tadinya Dewa lokal
(Mekah) menjadi Tuhan Pencipta Alam Semesta.

http://www.jihadtojesus.com/

===================================
* Yesus saja menyebut Tuhan dalam bahasa ibraninya Elloi = Elloh + i tak
pernah sekalipun Yesus memanggil Yahweh
===================================
Memangnya kenapa ?
Pada waktu itu Yesus hanya menyebut GELARNYA SAJA BUKAN Nama-Nya !!!!

Lukas 4:17-19, Dan diberikanlah kepadaNya kitab NABI YESAYA, Dan setelah
membuka kitab itu, Dia menemukan bagian yang telah tertulis :
“Roh YAHWEH ada pada-Ku, karena Dia telah mengurapi Aku, untuk menginjil
kepada orang-orang miskin, Dia telah mengutus Aku, untuk menyembuhkan
orang-orang yang hancur hati, untuk mengkotbahkan pembebasan bagi para
tawanan, dan pemulihan penglihatan bagi orang.orang buta, untuk mengutus
dalam kebebasan orang-orang yang tertindas, Untuk mengkotbahkan tahun
perkenan YAHWEH”

Diayat itu Yesus membaca Kitab Nabi Yesaya 61:1-2, yang sudah jelas ada
nama YAHWEH

hehehehe LOL

LOL

15 April 2014 pukul 11:42 PM | #214 Kutipan

xucinxgaronx :
@
Anda bilang kemarin Yahweh itu dewa Samaria sekarang anda bilang
Yahweh itu dewa bulan berhala sesembahan orang orang Babilonia
hingga Mesir, mana yang bener nih ??
>>>>>>>>>> dimana saya nyatakan itu ???
yang saya nyatakan YAHWEH adalah nama Tuhan Israel di Samaria
yang dibuatkan patung berhala sapi emas … Yahweh memiliki istri
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Asytoret dewi sesembahan orang Sidon … semuanya berdasar dari
inskripsi abad 8 SM Kuntillet Ajrud yang ditemukan di Sinai ( saya tulis
lengkap komplit … tidak seperti anda yang menuduh Allah adalah
dewa bulan tanpa referensi apapun )
sedangkan Dewa bulan orang Mesir itu bernama Yah …. ( nampaknya
anda menyamakan Yahweh dengan Yah … dari penyebutan Haleluyah
yang tak boleh diucapkan sembarangan ) …. saya tambahkan pula
bahwa nama dewa bulan orang Babylonia namanya Ia atau Ya … so
jika setiap kristen mengucapkan Haleluyah … ataupun Haleluya ….
artinya sama saja …. ucapan anda itu sama diucapkan oleh
penyembah berhala sebelum anda dari Mesir hingga Babylonia …
terpujilah dewa Bulan
========
@
tapi kok gambarnya Dewa Bulan Yahweh mirip Dewa Horus ya ???
>>>>>
apanya yang mirip ??? silakan lihat paruh kepala burungnya ….
Dewa bulan Yah dapat dikenali dari kepalanya berupa burung ibis ….
Dewa Horus dapat dikenali dari kepalanya berupa burung elang ….
lebih spesifik lagi kalau anda bisa baca huruf hieroglif di atas
kepalanya …. makin jelas perbedaannya …
gambarnya dicocokan dulu sama Dewa Mesir Horus ya Lol.
kalau ingin tahu tentang biografi Horus …. silakan lihat ini
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=Ri9pm0vtm3A?
version=3&rel=1&fs=1&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&wmode=transparent&w=595&h=365%5D

* yang saya nyatakan YAHWEH adalah nama Tuhan Israel di Samaria yang
dibuatkan patung berhala sapi emas..
=====================================
Itu adalah perbuatan bangsa Israel yang membuatkan patung berhala sapi
emas yang kemudian membuat murka YAHWEH sewaktu berbicara kepada
Moshe diatas gunung Sinai, ente tidak baca ayat yang saya tulis kemarin ???
LOL
=====================================
* tidak seperti anda yang menuduh Allah adalah Dewa Bulan tanpa referensi
apapun

====================================
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Ente sudah nonton belum videonya di You Tube ??? LOL

====================================
Dewa bulan YAH dapat dikenali dari kepalanya berupa burung Ibis

====================================
Itu namanya bukan Dewa Bulan YAH ! Tapi DEWA BULAN THOTH !!
Di Mesir tidak pernah ada nama Dewa Bulan bernama YAH yang ada DEWA
BULAN THOTH

http://en.wikipedia.org/wiki/Thoth

hehehehehe LOL

LOL

15 April 2014 pukul 11:57 PM | #215 Kutipan

Ya logis !!! kalau dia sudah masuk Islam otomatis dia ganti nama jadi
Abdullah apalagi dia hidup di Zaman Muhammad daripada mampus dipenggal
ente tidak baca sejarah berapa Yahudi yang tewas di bantai sama anak buah
si Muhammad di Yatrib ??
>>>>>
keislaman rabi Abdullah bin Salam adalah kehendaknya sendiri setelah
menguji kenabian Muhammad saat Muhammad baru saja ( hari pertama)
sampai di Madinah ketika hijrahnya ….
=======
@
Sekarang apa urusan lu ? Yahweh itu Tuhan kami bukan Tuhan lu.
Saya sarankan ente mendingan doain saja Nabi ente si Muhammad beserta
keluarganya sampai sekarang rohnya masih gentayangan di Kaabah.
LOL
>>>>>>>> Ente bertuhan yahweh atau siapapun itu bukan masalah ane ….
saya cuma menemukan bukti bahwa yang namanya YAHWEH itu adalah tuhan
berhala sapi emas Samaria yang punya istri bernama Asytoret berdasar bukti
arkeologis Kuntillet Ajrud yang adalah fakta obyektif kebenarannya ….
kelihatannya bukti itu justru yang menjadi masalah bagi ente …..
========
@
Katanya Nabi kok minta didoakan supaya masuk surga ?
>>>> itu kata kristen yang tak mengerti tentang islam tapi berlagak sok tau
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… yang diucapkan muslim adalah “Shalawat” kepada Nabi . Shalawat artinya
adalah SALUT … dari akar huruf penulisannya sudah terbaca SHALAWAT –
SALUT … sinonim dengan salam penghormatan …..
33. Al Ahzab 56. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat
untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi
dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya
Muslim mengucapkan salam penghormatan kepada semua nabi … so di
belakang semua nama nabi ditambahkan kalimat Alaihi Salam ….
=======

* keislaman rabi Abdullah bin Salam adalah kehendaknya sendiri…….
==================================================
Kemarin saya tanya ente berapa jumlah orang Yahudi yang dibantai anak
buah si Muhammad di kota Yatrib ??? Mana jawabannya ?????
LOL
=================================================
* SHALAWAT artinya SALUT
=================================================
Salah ! SHALAWAT itu artinya BERDOA
BERSHALAWAT == lebih cocok MENDOAKAN bukan MENSALUTKAN
LOL
================================================

LOL

16 April 2014 pukul 12:16 AM | #216 Kutipan

Ente jangan belaga OON ya Ente lupa Nabi ente menghancurkan semua
patung2 yang ada di Mekah ?? semua patung2 berhala dihancurkan tapi BATU
HITAM disimpan sampai dicium segala sama si Nabi ente.
>>>>>>>>
Muhammad menjelaskan bahwa batu hitam tersebut adalah sekeping batu
dari sorga …. bukannya berhala Tuhan
Dari Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah
shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Hajar aswad turun dari surga padahal
batu tersebut begitu putih lebih putih daripada susu. Dosa manusialah yang
membuat batu tersebut menjadi hitam”. ( HR. Tirmidzi no. 877. Shahih
menurut Syaikh Al Albani)
Dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam
bersabda mengenai hajar Aswad, “Demi Allah, Allah akan mengutus batu
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tersebut pada hari kiamat dan ia memiliki dua mata yang bisa melihat,
memiliki lisan yang bisa berbicara dan akan menjadi saksi bagi siapa yang
benar-benar menyentuhnya.” (HR. Tirmidzi no. 961, Ibnu Majah no. 2944 dan
Ahmad 1: 247
Dari Abdullah bin Amru berkata, “Malaikat Jibril telah membawa Hajar Aswad
dari surga lalu meletakkannya di tempat yang kamu lihat sekarang ini. Kamu
tetap akan berada dalam kebaikan selama Hajar Aswad itu ada. Nikmatilah
batu itu selama kamu masih mampu menikmatinya. Karena akan tiba saat di
mana Jibril datang kembali untuk membawa batu tersebut ke tempat semula.
(HR Al-Azraqy).
so Muhammad mengajarkan bahwa batu hajar aswad statusnya adalah
makhluk …..
Umar bin Al-Khattab berkata, “Demi Allah, aku benar-benar mengetahui
bahwa engkau adalah batu yang tidak bisa memberi madharat maupun
manfaat. Kalalulah aku tidak melihat Rasulullah SAW menciummu aku pun
tidak akan melakukannya.” Ini bukan berarti bahwa umat Islam hanya
sekedar ikut2an semata, melainkan karena kehendak Allah SWT

* Muhammad menjelaskan bahwa batu hitam itu adalah sekeping batu dari
sorga
============================
Di sorga ada batu ???

LOL
===========================
* So Muhammad mengajarkan bahwa batu hajar aswad statusnya adalah
mahluk
===========================
Penyembah berhala memang begitu patung/Benda mati selalu dianggap
mahluk malah ada yang dipakaikan baju segala, Umar bin Al-Khattab saja geli
dan jijik apabila harus mencium batu hajar aswad tetapi dia terpaksa
mencium batu tersebut karena melihat Muhammad menciumnya. Islam adalah
agama pagan yang masih mempertahankan kepercayaan ini (mencium dan
menghormati Benda mati) karena di Al-Quran mereka tidak diajarkan oleh
Allah mereka.

Yesaya 42:8 :
Akulah YAHWEH, itulah Nama-Ku dan Aku tidak akan memberikan kemuliaanKu
kepada yang lain dan pujian-Ku kepada patung
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Renata

16 April 2014 pukul 12:10 PM | #217 Kutipan

hahahaha si kucing garong wajahnya babak belur berdarah-darah berkali-kali
kena tampar di Forum ini. akhirnya kebenaran juga yang menang yaitu
KRISTEN

Renata

16 April 2014 pukul 12:16 PM | #218 Kutipan

amit amit deh punya seorang Nabi hobinya mencium batu
hihihi ^__^

xucinxgaronx

16 April 2014 pukul 1:40 PM | #219 Kutipan

to Lol

@
(An Najm 19-21)

Ayat ini secara langsung telah membongkar sejarah bahwa Allah adalah
nama dari Dewa Bulan yang disembah oleh para penduduk Mekah pra Islam,
>>>>>>>>>

dari keterangan yang mana ??? kontennya cuma orang musyrik yang
“menganggap” Al lata, Al Uzza dan Al manna adalah anak anak Allah ….

=========
@
anda sendiri 2 hari yang lalu mengakui bahwa pada jaman Jahiliyah Allah
dipercaya sebagai Dewa Bulan

>>>>>>>

silakan tunjukkan copasnya kalau ada saya mengakui bahwa pada jaman
jahiliyah … Allah adalah nama dewa bulan …. bukankah itu justru adalah
pernyataan abal abal; yang anda buat buat sendiri ???

========
@

The God Muhammad proclaimed does not exist, Muhammad´s revelations
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came from DEMONS. The Name “Allah” was used in pre Islam Arabia to refer
to one of the 360 Idols in Kaaba. Allah was supposed to be the greatest god,
some tribes used the Name to refer to the MOON GOD.

>>>>>>>

sayangnya semua pernyataan tersebut tak didukung satu buktipun ….

Nampaknya anda tertarik kepada Demon Iblis …

sebaiknya kamu baca pengetahuan tentang DEMON / iblis dulu agar bisa
menjelaskan siapa iblis itu …

http://id.wikipedia.org/wiki/Lucifer

Alkitab Bible menyebut Iblis dengan nama LUCIFER …..setiap orang kristen
pasti mengetahui nama tersebut …. dari Yesaya 14:12

How art thou fallen from heaven, O LUCIFER, son of the morning! how art
thou cut down to the ground, which didst weaken the nations! (Isaiah 14:12
KJV)

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sbb

Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai BINTANG TIMUR, putera Fajar,
engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-
bangsa! (Yesaya 14:12)

Nama Iblis LUCIFER diterjemahkan sebagai BINTANG TIMUR dalam kitab suci
resmi Lembaga Alkitab Indonesia ……..dan silakan ditelusuri lebih lanjut pada
(Wahyu 22:16)

“AKU, YESUS, sudah mengirim malaikat-Ku kepada kalian supaya ia
memberitahukan hal-hal ini untuk kepentingan jemaat-jemaat. Aku ini
keturunan Daud; AKULAH BINTANG TIMUR yang terang itu.”

kaget ??? …. ternyata Yesus menunjukkan identitas aslinya sebagai Iblis
LUCIFER melalui kitab wahyu pasal 22 ayat 16, ………

LUCIFER = BINTANG TIMUR ( Yesaya 14:12 )
YESUS = BINTANG TIMUR ( Wahyu 22:16 )

masih kurang yakin ??? …. silakan perhatikan bukti bukti ini pada saat
kelahiran Yesus ……
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Mat 2:2 dan bertanya-tanya: “Di manakah Dia, raja orang Yahudi yang baru
dilahirkan itu? Kami telah melihat BINTANG-Nya di TIMUR dan kami datang
untuk menyembah Dia.”

Mat 2:9 Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan
lihatlah, BINTANG yang mereka lihat di TIMUR itu mendahului mereka hingga
tiba dan berhenti di atas tempat, di mana Anak itu berada.

itu semua adalah bukti absolut dan alkitabiah …. siapa DEMON sebenarnya
….alias siapa Yesus sebenarnya …

nah kalau ada bukti apalagi bersumber kitab suci …. itu baru namanya
kebenaran absolut …. bukan fitnahan abal abal …

=======
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16 April 2014 pukul 3:41 PM | #220 Kutipan

@
kemudian mantan Muslim yang lain, yaitu Jerry Rassamni yang bekas seorang
Jihad mengaku didalam bukunya “From Jihad to Jesus” bahwa Allah
merupakan satu diantara 360 dewa, namun Muhammad datang dengan
mengubah konsep tentang nama Allah tersebut, yang tadinya Dewa lokal
(Mekah) menjadi Tuhan Pencipta Alam Semesta.

>>>>>>>>
Pernyataan tersebut juga abal abal tak ada buktinya …. pada jaman jahiliyah
memang benar disekitar ka’bah ada 360 patung tetapi tak ada satupun
patung Allah ….

==========
@
Lukas 4:17-19, Dan diberikanlah kepadaNya kitab NABI YESAYA, Dan setelah
membuka kitab itu, Dia menemukan bagian yang telah tertulis :
“Roh YAHWEH ada pada-Ku, karena Dia telah mengurapi Aku, untuk menginjil
kepada orang-orang miskin, Dia telah mengutus Aku, untuk menyembuhkan
orang-orang yang hancur hati, untuk mengkotbahkan pembebasan bagi para
tawanan, dan pemulihan penglihatan bagi orang.orang buta, untuk mengutus
dalam kebebasan orang-orang yang tertindas, Untuk mengkotbahkan tahun
perkenan YAHWEH”
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Diayat itu Yesus membaca Kitab Nabi Yesaya 61:1-2, yang sudah jelas ada
nama YAHWEH

>>>>
pada jaman Yesus …. semua kitab Perjanjian Lama (termasuk yang dibaca
Yesus) adalah berbahasa Yunani ( septuaginta ) yang sudah ada 300 tahun
ada sebelum Yesus lahir ….. tak ada Kitab Yesaya yang berbahasa ibrani ….so
Yesus pasti tak menemukan satupun kata YAHWEHnya …. yang ada adalah
THEOS …. kalau membual ….. pakai pengetahuan dikit biar gak memalukan ….

he he he …. kasihan kitab suci kristen …. di edit edit suka suka dikarang
disesuaikan selera ……

=========
@
Ente sudah nonton belum videonya di You Tube ??? LOL

>>>>>>>> Sudah …. itu cuma versi video dari
hxxp://www.biblebelievers.org.au/moongod.htm ….. yang sudah anda
tunjukkan … tak ada satupun kata Allah dalam bahasa arab yang
menunjukkan kebenaran klaim dewa bulan bangsa arab ….. bahkan yang
jelas terlihat adalah huruf paku babylonia dan juga sebagiannya adalah
tulisan Sumeria …. so ketahuan sekali bo’ongnya ….silakan cek sendiri
buktinya …. kasihan ente …. percaya saja dikadalin sesama kristen …..

==========
@
Itu namanya bukan Dewa Bulan YAH ! Tapi DEWA BULAN THOTH !!
Di Mesir tidak pernah ada nama Dewa Bulan bernama YAH yang ada DEWA
BULAN THOTH
hxxp://en.wikipedia.org/wiki/Thoth

>>>>>>>> baca ini dari link yang anda tunjukkan sendiri …. Toth adalah
nama lain (versi Yunani ) dari dewa bulan Yah …

Jehuti, Tahuti, Tehuti, Zehuti, Techu, or Tetu. Thoth (also Thot or Thout) is the
GREEK VERSION derived from the letters ḏḥwty. ……

In addition, Thoth was also known by specific aspects of himself, for instance
“the moon god Iah “- Djehuty , representing the Moon for the entire month,

bagaimana ??? nama Dewa bulan Yah ada kok dibilang gak ada ….. kasihan
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ente …. bo’ongnya ketahuan teruzz….

masih tak percaya ??? …. nih silakan baca

http://en.wikipedia.org/wiki/Iah

==========
@
Kemarin saya tanya ente berapa jumlah orang Yahudi yang dibantai anak
buah si Muhammad di kota Yatrib ??? Mana jawabannya ?????

>>>>>>>>

baca saja di sini ….

http://id.wikipedia.org/wiki/Pertempuran_Bani_Qainuqa

dan silakan lihat juga … ternyata ada orang yahudi yang memakai nama
“Abdullah” Bin Ubay bin Salul ( yang ini Yahudi bukan Islam dan pemimpin dari
Yahudi Qainuqa )…. kamu tentu menganggap si Yahudi non muslim ini juga
sebagai penyembah dewa bulan karena namanya adalah Abdullah … si
Hamba Allah ….

========
@
* SHALAWAT artinya SALUT
=================================================
Salah ! SHALAWAT itu artinya BERDOA
BERSHALAWAT == lebih cocok MENDOAKAN bukan MENSALUTKAN

>>>>>>> Wow … ente kristen berlagak pakar bahasa arab ??? hubungan
antara shalawat dengan salut terlihat jelas kedekatannya dari susunan huruf
hurufnya ….. kok dibantah ….. lagi lagi cuma bilang SALAH ….. tanpa landasan
apapun ….

inisaya berikan terjemahan bahasa inggrinya jika kamu tak suka bahasa
indonesianya atas perintaH Allah untuk memberi salam penghormatan (
shalawat ) kepada nabi …

YUSUFALI: Allah and His angels send blessings on the Prophet: O ye that
believe! Send ye blessings on him, and salute him with all respect.

PICKTHAL: Lo! Allah and His angels shower blessings on the Prophet. O ye
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who believe! Ask blessings on him and salute him with a worthy salutation.

SHAKIR: Surely Allah and His angels bless the Prophet; O you who believe!
call for (Divine) blessings on him and salute him with a (becoming) salutation.

======
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@
kemudian mantan Muslim yang lain, yaitu Jerry Rassamni yang bekas seorang
Jihad mengaku didalam bukunya “From Jihad to Jesus” bahwa Allah
merupakan satu diantara 360 dewa, namun Muhammad datang dengan
mengubah konsep tentang nama Allah tersebut, yang tadinya Dewa lokal
(Mekah) menjadi Tuhan Pencipta Alam Semesta.

>>>>>>>>
Pernyataan tersebut juga abal abal tak ada buktinya …. pada jaman jahiliyah
memang benar disekitar ka’bah ada 360 patung tetapi tak ada satupun
patung Allah ….

==========
@
Lukas 4:17-19, Dan diberikanlah kepadaNya kitab NABI YESAYA, Dan setelah
membuka kitab itu, Dia menemukan bagian yang telah tertulis :
“Roh YAHWEH ada pada-Ku, karena Dia telah mengurapi Aku, untuk menginjil
kepada orang-orang miskin, Dia telah mengutus Aku, untuk menyembuhkan
orang-orang yang hancur hati, untuk mengkotbahkan pembebasan bagi para
tawanan, dan pemulihan penglihatan bagi orang.orang buta, untuk mengutus
dalam kebebasan orang-orang yang tertindas, Untuk mengkotbahkan tahun
perkenan YAHWEH”
Diayat itu Yesus membaca Kitab Nabi Yesaya 61:1-2, yang sudah jelas ada
nama YAHWEH

>>>>
pada jaman Yesus …. semua kitab Perjanjian Lama (termasuk yang dibaca
Yesus) adalah berbahasa Yunani ( septuaginta ) yang sudah ada 300 tahun
ada sebelum Yesus lahir ….. tak ada Kitab Yesaya yang berbahasa ibrani ….so
Yesus pasti tak menemukan satupun kata YAHWEHnya …. yang ada adalah
THEOS …. kalau membual ….. pakai pengetahuan dikit biar gak memalukan ….
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he he he …. kasihan kitab suci kristen …. di edit edit suka suka dikarang
disesuaikan selera ……

=========
@
Ente sudah nonton belum videonya di You Tube ??? LOL

>>>>>>>> Sudah …. itu cuma versi video dari
hxxp://www.biblebelievers.org.au/moongod.htm ….. yang sudah anda
tunjukkan … tak ada satupun kata Allah dalam bahasa arab yang
menunjukkan kebenaran klaim dewa bulan bangsa arab ….. bahkan yang
jelas terlihat adalah huruf paku babylonia dan juga sebagiannya adalah
tulisan Sumeria …. so ketahuan sekali bo’ongnya ….silakan cek sendiri
buktinya …. kasihan ente …. percaya saja dikadalin sesama kristen …..

==========
@
Itu namanya bukan Dewa Bulan YAH ! Tapi DEWA BULAN THOTH !!
Di Mesir tidak pernah ada nama Dewa Bulan bernama YAH yang ada DEWA
BULAN THOTH
hxxp://en.wikipedia.org/wiki/Thoth

>>>>>>>> baca ini dari link yang anda tunjukkan sendiri …. Toth adalah
nama lain (versi Yunani ) dari dewa bulan Yah …

Jehuti, Tahuti, Tehuti, Zehuti, Techu, or Tetu. Thoth (also Thot or Thout) is the
GREEK VERSION derived from the letters ḏḥwty. ……

In addition, Thoth was also known by specific aspects of himself, for instance
“the moon god Iah “- Djehuty , representing the Moon for the entire month,

bagaimana ??? nama Dewa bulan Yah ada kok dibilang gak ada ….. kasihan
ente …. bo’ongnya ketahuan teruzz….

masih tak percaya ??? …. nih silakan baca

http://en.wikipedia.org/wiki/Iah

==========
@
Kemarin saya tanya ente berapa jumlah orang Yahudi yang dibantai anak
buah si Muhammad di kota Yatrib ??? Mana jawabannya ?????
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>>>>>>>>

baca saja di sini ….

http://id.wikipedia.org/wiki/Pertempuran_Bani_Qainuqa

dan silakan lihat juga … ternyata ada orang yahudi yang memakai nama
“Abdullah” Bin Ubay bin Salul ( yang ini Yahudi bukan Islam dan pemimpin dari
Yahudi Qainuqa )…. kamu tentu menganggap si Yahudi non muslim ini juga
sebagai penyembah dewa bulan karena namanya adalah Abdullah … si
Hamba Allah …. karena malu teori dewa bulan kamu ternyata berguguran dan
justru kembali kepada kristen sendiri dari ucapan haleluyah

========
@
* SHALAWAT artinya SALUT
=================================================
Salah ! SHALAWAT itu artinya BERDOA
BERSHALAWAT == lebih cocok MENDOAKAN bukan MENSALUTKAN

>>>>>>> Wow … ente kristen berlagak pakar bahasa arab ??? tapa
penjelasan bertele tele …hubungan antara shalawat dengan salut terlihat
jelas kedekatannya dari susunan huruf hurufnya ….. kok dibantah ….. lagi lagi
cuma bilang SALAH ….. tanpa landasan apapun ….

======
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to Lol
@
Di sorga ada batu ???

>>>>>>>>

Sesungguhnya Hajar Aswad dan Maqam adalah dua buah batu diantara batu
batu Yaqut (batu mulia) diambil dari surga, andaikan Allah tidak
menghilangkan cahayanya niscaya sinarnya akan menerangi antara timur dan
barat. (H.R. Ahmad )

=========
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@
Yesaya 42:8 :
Akulah YAHWEH, itulah Nama-Ku dan Aku tidak akan memberikan kemuliaanKu
kepada yang lain dan pujian-Ku kepada patung

>>>>>>>>

ternyata ente tak tahu bedanya antara batu dan patung … kasihan …!!! so
wajar jika tak tahu bedanya antara Tuhan pencipta dan makhluk ciptaan ……
tak tahu bedanya antara Yahweh (Tuhan berhala patung emas Samaria yang
beristri dewi kejijikan Sidon ) dengan Elloh sebenar benarnya Tuhan …. nama
Tuhan saja kacau …. ada yang menyebut GOD ada yang menyebut TUHAN …
ada yang menyebut THEOS dan paling akhir ….. menjiplak nama Tuhan
berhala orang orang Samaria Yahweh yang justru Yesus saja melarang murid
muridnya berhubungan ke kota kotanya …..

gak pernah baca ini .???

Yer 10:3 Sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Bukankah
berhala itu pohon KAYU yang ditebang orang dari hutan, yang dikerjakan
dengan pahat oleh TANGAN tukang kayu?

faktanya ….di RUMAH IBADAH dan rumah kristen banyak terlihat berhala
berbentuk salib KAYU ….. atau salib tuangan buatan TANGAN TUKANG …..

Ul 27:15 Terkutuklah orang yang membuat patung pahatan atau patung
tuangan, suatu kekejian bagi TUHAN, buatan tangan seorang tukang, dan
yang mendirikannya dengan tersembunyi. Dan seluruh bangsa itu haruslah
menjawab: Amin!

Muhammad menghancurkan seluruh “patung” buatan tangan manusia …..
Faktanya ….. Batu Hajar Aswad tak pernah dibentuk menjadi bentuk apapun
oleh TANGAN MANUSIA ….

xucinxgaronx
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TO Rahma
@

Dan benar juga bagi org2 yg mempercayai bahwa Yesus telah mati di atas
tiang kayu salib, karena secara jasmani atau kasat mata memang benar dmk
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adanya

=========
dimana benarnya ??? padahal secara medis … tentunya adalah jasmani ….

Yoh 19:34 tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambung-Nya
dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air.

Yesus tidaklah mati ….

=======
@
Dalam Matius 21:42-44 : “Kata Yesus kepada mereka:’Belum pernahkah kamu
baca dalam Kitab Suci: batu yg dibuang oleh tukang2 bangunan telah menjadi
batu penjuru, hal ini terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata
kita.
Sebab itu, Aku berkata kepadamu, bahwa Kerajaan Allah akan diambil dari
padamu dan akan diberikan kpd suatu bangsa yg akan menghasilkan buah
Kerajaan itu.
Dan barangsiapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur dan barangsiapa
ditimpa batu itu, ia akan remjuk”

>>>>>>>>>>

bukankah semua ucapan Yesus tersebut tergenapi oleh Islam

1. Kerajaan Allah sudah lepas dari Israel
2. Buah kerajaan Islam adalah terakomodirnya Hukum Taurat terintegrasi
dalam Hukum Syariat
3. Tertimpa batu akan hancur …. buktinya kerajaan Besi ( Romawi Timur )
diremukkan Islam
4. Jatuh ke atas batu akan hancur ….. kerajaan Mongolia di bawah Jengis
Khan yang tak terkalahkan dan pernah menimpa hancur kerajaan Islam
Bagdad … akhirnya hancur di Ain jalut ….. dan justru muncul kerajaan Islam
Moghul dari keturunan bangsa Mongol di Asia tengah dan Asia Selatan

terakhir … pada abad ini semakin banyak fitnah terhadap Islam … dari
fitnahan penyembah dewa bulan hingga WTC 11/9 … ternyata berakibat
justru menjadikan semakin banyaknya GELOMBANG muallaf di eropa dan
amerika sehingga Islam mendapat julukan sebagai THE FASTEST GROWING
RELIGION …. Agama yang tercepat pertumbuhannya …. berlawanan dengan

http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fdedewijaya.wordpress.com%2f2011%2f09%2f03%2fakhirnya-tabut-perjanjian-israel-di-temukan%2f&id=ma-140421115724-ab574c27
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

semakin mundurnya pengikut kristen …. dengan indikasi semakin kosongnya
jemaat gereja di eropa dan amerika dengan jemaat setianya adalah dari para
orang orang tua dan sebaliknya semakin banyaknya tumbuh masjid masjid di
eropa dan amerika … yang penuh jemaatnya dipadati oleh generasi muda
muslim …. itu adalah sebagi bukti barang siapa menimpa batu itu akan hancur
….

dan bukanlah suatu kebetulan jika rumah ibadah Ka’bah kaum muslim adalah
dari susunan BATU …. dengan hiasan BATU Hajar Aswad … Allah sudah
menentukannya sejak semula ….

Daniel 2:34 Sementara tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah BATU
tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu, tepat pada
kakinya yang dari besi dan tanah liat itu, sehingga remuk.

Daniel 2:35 Maka dengan sekaligus diremukkannyalah juga besi, tanah liat,
tembaga, perak dan emas itu, dan semuanya menjadi seperti sekam di
tempat pengirikan pada musim panas, lalu angin menghembuskannya,
sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi BATU yang
menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi.

Super power kerajaan Besi ( Kristen Romawi Timur ) di Turki telah musnah
tanpa bekas berganti menjadi Islam .
Super power Kerajaan Tembaga ( Babilonia ) di Irak telah musnah tanpa
bekas menjadi Islam
Super Power Kerajaan Perak ( Persia ) di Iran telah musnah tak berbekas
menjadi Islam
Super power Kerajaan Emas ( Yunani ) di Balkan Eropa hingga asia Tengah
telah musnah tanpa bekas menjadi islam

semuanya tepat tergenapi oleh Islam sesuai janji Allah dalam kitab Daniel ….
dan sekarang ini kita tengah menyaksikan kerajaan Islam ( Batu ) yang
sedang membesar memenuhi seluruh bumi …. dan terjadi tanpa ada
dukungan besar besaran dana islamisasi ( tanpa perbuatan tangan manusia )
seperti halnya misi misionaris zending kristen yang stagnan walaupun
didukung dana besar besaran….

9. At Taubah
33. Dialah yang telah mengutus RasulNya (dengan membawa) petunjuk (Al-
Quran) dan agama yang benar untuk dimenangkanNya atas segala agama,
walaupun orang-orang musyrikin tidak menyukai.
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========

RAHMA
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XucinXgaron dan LOL

Marilah kita kembali berbicara tentang Tabut Perjanjian Tuhan peninggalan
keluarga Nabi Musa dan Harun, yg dirindukan bangsa Israel karena
mengandung shekinah
(ketenangan/keselamatan/kemenangan/perlindungan…dll dari TUHAN Allah
Abraham) merupakan harta kekayaan rohani yg tersembunyi, Peti Tabut
bersalut emas tsb berisi batu bertuliskan 10 Perintah Allah, dimana dg batu
dlm peti tsb bangsa Israel mampu melakukan berbagai keajaiban2 antara lain
bisa melewati sungai Yordan, sptnya peti tsb mrp harta karun yg amat sangat
mahal harganya,dan sangat dimuliakan/disucikan yg akan ditempatkan di Bait
Suci Yerusalem atau Ka’bah bagi umat Yahudi.

Ketika Yosua membawa Tabut untuk melewati sungai Yordan,hal ini dijelaskan
dalam Kitab Yosua 3 dan 4 harap baca sediri ya….
Sedangkan tentang ‘batu’ yg dikiaskan/diumpamakan atau
diibaratkan/disimbolkan kpd ‘seseorang’ itu bisa dibaca dalam Yosua 4:20-24
:
“Kedua belas batu yg diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di
Gilgal. Dan berkatalah ia kpd org Israel, dmk: ‘Apabila di kmd hari anak2mu
bertanya kpd ayahnya : Apakah arti batu2 ini? mk haruslah kamu beritahukan
kpd anak2mu, begini: Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yg
kering? sebab TUHAN, Allahmu, telah mengeringkan di depan kamu air sungai
Yordan, sampai kamu dapat menyeberang spt yg telah dilakukan TUHAN,
Allahmu, dg laut Teberau, yg telah dikeringkan-Nya di depan kita, sampai kita
dapat menyeberang, supaya semua bangsa di bumi tahu, bahwa kuat tangan
TUHAN, dan supaya mrk selalu takut kpd TUHAN, Allahmu”
Puji Allah, Allahu Akbar – Allah Maha Besar.
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to Rahma
@
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Marilah kita kembali berbicara tentang Tabut Perjanjian Tuhan peninggalan
keluarga Nabi Musa dan Harun, yg dirindukan bangsa Israel karena
mengandung shekinah

>>>>>>>>
jika anda memperhatikan ucapan Yesus ini ……

Mat 21:43 Sebab itu, Aku berkata kepadamu, bahwa Kerajaan Allah akan
diambil dari padamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan
menghasilkan buah Kerajaan itu.

artinya Tabut Perjanjian tak akan mungkin diketemukan lagi oleh bangsa
Israel ….

ketika Yerusalem dihancurkan penguasa Babylonia Kaisar Nebukadnezar
tahun 586 SM … seluruh kekayaan Israel diangkut ke Babylonia termasuk
juga Tabut Perjanjian beserta diangkutnya seluruh bangsa Israel menjadi
budak utnuk kedua kalinya sebagaimana yang pernah dialaminya ketika di
Mesir ……. ( sesuai Nubuatan DANIEL 2:38 Kerajaan kepala emas )

dan memang setelah Perbudakan di Babylonia mulai tahun 586 Sebelum
Masehi tak pernah dikisahkan keberadaan tabut Perjanjian tersebut di
seluruh bab dan pasal Kitab Perjanjian Lama ……

Bahkan ketika sisa sisa bangsa Israel ( hanya tersisa dua suku saja
sementara sepuluh suku Israel lainnya telah hilang musnah dari sejarah tak
pernah diketemukam sampai saat ini ) yang berhasil dikembalikan oleh Mesias
Koresh Kristus kembali ke Yerusalem …. tak ada diceritakan tentang
dikembalikannya Tabut Perjanjian Tersebut walaupun banyak perlengkapan
rumah Tuhan yang secara detail dikembalikan lagi kepada bangsa Israel ) …
so tabut Perjanjian telah musnah …!!!

Ezra 1:
7 Pula raja Koresh menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah TUHAN yang
telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan yang ditaruhnya di dalam
kuil allahnya.
8 Koresh, raja Persia itu, menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah
pengawasan Mitredat, bendahara raja, yang menghitung seluruhnya bagi
Sesbazar, pembesar di Yehuda.
9 Inilah daftarnya: tiga puluh bokor emas, seribu bokor perak, dua puluh
sembilan pisau,
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10 tiga puluh piala emas, pula empat ratus sepuluh piala perak, seribu buah
barang-barang lain.
11 Barang-barang emas dan perak itu seluruhnya berjumlah lima ribu empat
ratus. Semuanya itu dibawa oleh Sesbazar sewaktu orang-orang buangan itu
dibawa pulang dari negeri Babel ke Yerusalem.

Yesus saja tak pernah bercerita satu kalipun tentang Tabut Perjanjian ….
anehnya ….. anda berspekulasi tentang diketemukannya Tabut Perjanjian ……

=====

RAHMA

17 April 2014 pukul 8:49 PM | #226 Kutipan

XucinXgaron

Ada janji Tuhan tentang pembaharuan Israel,hal ini bisa dbaca dlm Kitab
Yehezkiel 11:14-20 :
“Kmd datanglah firman TUHAN kpdku: ‘Hai anak manusia, penduduk2
Yerusalem berkata tentang semua saudara2mu, tentang kaum kerabatmu
dan segenap kaum Israel dlm keseluruhannya: Mereka telah jauh dari TUHAN,
kpd kami tanah ini diberikan menjadi milik. Oleh sebab itu katakanlah:
Walaupun Aku membawa mrk jauh2 di antara bangsa2 dan meyerakkan mrk
di negeri2 itu dan Aku menjadi tempat kudus yg sedikit artinya bagi mrk di
negeri2 dimana mrk datang, oleh sebab itu katakanlah: Beginilah firman
Tuhan Allah; Aku akan menghimpunkan kamu dari bangsa2 dan
mengumpulkan kamu dari negeri2 dimana kamu berserak, dan Aku akan
memberikan kamu tanah Israel. Maka sesudah mrk datang di sana, mrk akan
menjauhkan segala dewa2nya yg menjijikkan dan segala perbuatan2 yg keji
dari tanah itu. Aku akan memberikan mrk hati yg lain dan roh yg baru di dalam
batin mrk; juga Aku akan menjauhkan dari tubuh mrk hati yg keras dan
memberikan mrk hati yg taat, supaya mrk hidup menurut segala ketetapan-Ku
dan peraturan2-Ku dengan setia; mk mrk akan menjadi umat-Ku dan Aku
akan menjadi Allah mrk. Mengenai mrk, yg hatinya terpaut pd dewa2nya yg
menjijikkan dan perbuatan2nya yg keji, Aku akan menimpakan kelakuan mrk
atas kepalanya sendiri, demikianlah firman Tuhan Allah.”

and To LOL

Di surga ada batu2 permata,… bacalah Yehezkiel 28:11-19:
“Lalu datanglah firman TUHAN kpdku: Hai anak manusia, ucapkanlah suatu

javascript:void(0);
http://nettyarni@gmail.com/
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fdedewijaya.wordpress.com%2f2011%2f09%2f03%2fakhirnya-tabut-perjanjian-israel-di-temukan%2f&id=ma-140421115724-ab574c27
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

ratapan mengenai raja Tirus dan katakanlah kpdnya: Beginilah firman Tuhan
Allah: Gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah.
Engkau di taman Eden, yaitu taman Allah penuh segala batu permata yg
berharga; yaspis merah, krisolit dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras
dan nefrit, lazurit, batu darah dan malakit. Tempat tatahannya diperbuat dari
emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Kuberikan tempatmu dekat
kerub yg berjaga, di gunung kudus Allah engkau berada dan ber-jalan2
ditengah batu2 yg ber-cahaya2. Engkau tak bercela dalam tingkah lakumu
sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu.Dengan
dagangmu yg besar engkau penuh kekerasan dan engkau berbuat dosa.
Maka Kubuangkan engkau dari gunung Allah dan kerub yg berjaga
membinasakan engkau dari tengah batu2 yg bercahaya. Engkau sombong
karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi
engkau Kulempar, kepada raja2 engkau Kuserahkan menjadi tontonan bagi
matanya. Dengan banyaknya kesalahanmu dan kecurangan dalam dagangmu
engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu. Maka Aku menyalakan api
dari tengahmu yg akan memakan habis engkau. Dan Kubiarkan engkau
menjadi abu di atas bumi di hadapan semua yg melihatmu. Semua di antara
bangsa2 yg mengenal engkau kaget melihat keadaanmu. Akhir hidupmu
mendahsyatkan dan lenyap selamanya engkau”.
Puji Tuhan Allah.

RAHMA

18 April 2014 pukul 12:02 AM | #227 Kutipan

Xucinxgaron

Kenapa engkau tidak mempercayai bahwa Yesus telah wafat? Bukankah hari
ini hari Jum’at tgl 18-4-2014 mrp hari libur bagi bangsa Indonesia utk
memperingati hari wafatnya Nabi Isa/Yesus?
Dan Alqur’an surat 5: 55 menyatakan :
“(Ingatlah) tatkala Allah berfirman: ‘Hai Isa, sesungguhnya Aku akan
mewafatkanmu, dan mengangkatmu kepada-Ku, dan akan mensucikanmu
dari orang2 yg kafir, dan menjadikan orang2 yg mengikutimu di atas mereka
yg kafir hingga hari kiamat; kemudian kepada Akulah tempatmu kembali lalu
Aku akan memutuskan di antara kamu tentang hal2 yg selalu kamu berselisih
padanya”

Sedangkan tentang dipulihkannya kejayaan Bani Israel kembali hal ini bisa
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dibaca dalam Qur’an surat 17: 1-8 demikian:
- “Maha Suci Allah yg telah memperjalankan hamba-Nya pd suatu malam dari
Masjidil Haram (Mekah/Arab)) ke Masjidil Aqsha (Palestina/Israel)) yg Kami
berkahi sekelilingnya agar Kami memperlihatkan kepadanya sebagian tanda2
(kebesaran) Kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
- Dan Kami memberikan Kitab (Taurat) kpd Musa dan Kami jadikan Kitab itu
petunjuk bagi Bani Israel bahwa janganlah kamu jadikan selain Aku sebagai
pelindung.
- Hai anak cucu org2 yg Kami bawa bersama Nuh. Sesungguhnya dia (Nuh)
adalah hamba yg banyak bersyukur.
- Dan Kami tentukan kpd Bani Israel di dalam Kitab itu, ‘Sungguh kamu akan
berbuat kerusakan di muka bumi dua kali dan kamu akan menyombongkan
diri dengan kesombongan yg besar.
- Maka apabila datang janji (siksaan) pertama dari keduanya, Kami utus
kepada kamu hamba2 Kami yg mempunyai kekuatan yg keras, lalu mrk
bertebaran di celah2 negeri. Itu adalah ketentuan yg berlaku.
- Kemudian Kami berikan giliran kpd kamu (Bani Israel) untuk mengalahkan
mrk, Kami bantu kamu dengan harta dan anak dan Kami jadikan kamu
kelompok yg lebih besar.
- Jika kamu berbuat kebaikan (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri,
dan jika kamu berbuat kejahatan (akibatnya) bagi dirimu sendiri. Maka
apabila datang janji (siksaan) yg kemudian (Kami bangkitkan musuhmu)
supaya mrk menghinakan muka kamu dan supaya memasuki mesjid (Masjidil
Aqsha) sebagimana mereka memasukinya pertama kali, dan supaya mereka
menghancurkan sehancur-hancurnya sewaktu mereka berkuasa.
- Semoga Tuhan kamu merahmati kamu, dan jika kamu kembali (durhaka),
niscaya Kami kembali (menyiksamu). Dan Kami jadikan jahannam bagi orang2
kafir sebagai kurungan”.

And To LOL

Sesungguhnya hidup di dunia ini sebagai ‘ujian’/’pencobaan’ semoga kita
semua makhluk Tuhan bisa melaluinya dengan selamat di dunia dan akherat.
Hidup di dunia ini hanya sementara, sedangkan hidup yg kekal ada di
akherat, Maka pergunakanlah hidup yg singkat ini untuk berbuat kebaikan
atau ber-lomba2lah dalam berbuat kebaikan dan jauhilah kejahatan: suka
menghujat, iri, dengki, benci, merasa benar/suci sendiri, sombong, serakah,
….dll jadi sunatlah hatimu sehingga engkau dikaruniai roh yg baru, hati yg
kudus, pengasih, penyayang, santun…dll
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“Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau, yg menghakimi orang lain,
engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain,
engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yg menghakimi orang lain
melakukan hal2 yg sama. Tetapi kita tahu, bahwa hukuman Allah berlangsung
secara jujur atas mereka yg berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia,
engkau yg menghakimi mereka yg berbuat demikian, sedangkan engkau
sendiri melakukannya juga, adakah engkau sangka, bahwa engkau akan
luput dari hukuman Allah?
Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahan-Nya, kesabaran-Nya
dan kelapangan hati-Nya? Tidakkah engkau tahu, bahwa maksud kemurahan
Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan
hatimu yg tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri
pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yg adil akan dinyatakan. Ia
akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal
kepada mereka yg dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan,
kehormatan, dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka
yg mencari kepentingan sendiri, yg tidak taat kepada kebenaran, melainkan
taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap
orang yg hidup yg berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang
Yunani, tetapi kemuliaan, kehormatan dan damai sejahtera akan diperoleh
semua orang yg berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi, dan juga orang
Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu, (Roma 2:1-11)”
Puji Allah

xucinxgaronx

18 April 2014 pukul 4:17 AM | #228 Kutipan

to Rahma
@
Ada janji Tuhan tentang pembaharuan Israel,hal ini bisa dbaca dlm Kitab
Yehezkiel 11:14-20 :

oleh sebab itu katakanlah: Beginilah firman Tuhan Allah; Aku akan
menghimpunkan kamu dari bangsa2 dan mengumpulkan kamu dari negeri2
dimana kamu berserak, dan Aku akan memberikan kamu tanah Israel. Maka
sesudah mrk datang di sana, mrk akan menjauhkan segala dewa2nya yg
menjijikkan dan segala perbuatan2 yg keji dari tanah itu. Aku akan
memberikan mrk hati yg lain dan roh yg baru di dalam batin mrk; juga Aku
akan menjauhkan dari tubuh mrk hati yg keras dan memberikan mrk hati yg
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taat, supaya mrk hidup menurut segala ketetapan-Ku dan peraturan2-Ku
dengan setia; mk mrk akan menjadi umat-Ku dan Aku akan menjadi Allah mrk.
Mengenai mrk, yg hatinya terpaut pd dewa2nya yg menjijikkan dan
perbuatan2nya yg keji, Aku akan menimpakan kelakuan mrk atas kepalanya
sendiri, demikianlah firman Tuhan Allah

>>>>>>>>
itu bukan “janji Tuhan” … tetapi Kehendak Tuhan ….

Yesuspun telah “berusaha” melakukan apa yang ada diucapkan dalam
Yehezkiel tersebut …. tetapi GAGAL ….. sampai sampai Yesus kemudian
menstempel Israel sebagai “ULAR ULAR BELUDAK ,dan KETURUNAN ULAR
BELUDAK ” ( bagaimana perasaan anda jika Yesus mengucapkan kalimat
tersebut kepada anda setelah Yesus banyak melakukan mukjizat ? )… yang
akan menerimna HUKUMAN NERAKA ….. inilah ucapan Yesus terhadap Israel ….

Mat 23

33 Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak! Bagaimanakah
mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka?
34 Sebab itu, lihatlah, Aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang
bijaksana dan ahli-ahli Taurat: separuh di antara mereka akan kamu bunuh
dan kamu salibkan, yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu dan
kamu aniaya dari kota ke kota,
35 supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak
bersalah mulai dari Habel, orang benar itu, sampai kepada Zakharia anak
Berekhya, yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mezbah.
36 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung
angkatan ini!”

37 “Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari
dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu! Berkali-kali Aku rindu
mengumpulkan anak-anakmu, sama SEPERTI INDUK AYAM MENGUMPULKAN
ANAK ANAKNYA DI BAWAH SAYAPNYA , TETAPI KAMU TIDAK MAU.

KARENA ISRAEL TIDAK MAU DIHIMPUNKAN SESUAI KEHENDAK ALLAH ….
bukankah kalimat Yesus berikutnya di bawah ini adalah lebih mirip dengan
“kutukan” Yesus terhadap Yerusalem karena kedegilan hati Israel ???

38 Lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi.
39 Dan Aku berkata kepadamu: Mulai sekarang kamu tidak akan melihat Aku
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lagi, hingga kamu berkata: Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan!”

dari ucapan terakhir Yesus di atas …. jelas terkandung makna bahwa SEJAK
SAAT ITU ALLAH TELAH MENINGGALKAN ISRAEL …. dan memberikan
kerajaanNya kepada “bangsa lain” yang datang dalam nama Tuhan ….. dan
silakan anggap suatu kebetulan jika anda selalu menemukan kata “Dengan
Nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang” pada setiap awal surat Al
Qur’an ( kecuali pada awal surat At Taubah )… tak ada kitab suci selain Al
Qur’an yang selalu diawali dengan kata “Dengan Nama Allah yang Maha
Pengasih dan Penyayang” pada awal surat suratnya …. bahkan pada seluruh
kitab di Perjanjian barupun … tak akan anda temukan …

Tak ada umat selain muslim yang begitu besar hasrat ketaatannya untuk
hidup dibawah semua ketetapan Tuhan dan menjalankan semua peraturan
dengan setia …. ( walaupun karena hal ini justru muslim sering dicap “radikal
” dll stempel yang negatif )

bandingkan dengan umat kristen yang justru hidup bebas tanpa mengenal
HUKUM Tuhan … , meninggalkan segala ketetapan dan peraturan Tuhan ….
dan jadilah kristen sebagai satu satunya agama yang tak mengenal dan tak
memiliki Syariat ….

maf … itu adalah fakta yang saya lihat …. lebih tepatnya persepsi yang saya
tangkap …

========

xucinxgaronx

18 April 2014 pukul 7:56 AM | #229 Kutipan

@
Kenapa engkau tidak mempercayai bahwa Yesus telah wafat?

>>>>>>>>

karena Secara medis … Yesus tak mati di tiang salib …..

Yoh 19:34 tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambung-Nya
dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air.

keluarnya darah menunjukkan bahwa masih adanya aktivitas jantung yang
memompa darah ( yang belum membeku mengikuti peristiwa kimia
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pembekuan darah dalam kematian )….

=========

Bukankah hari ini hari Jum’at tgl 18-4-2014 mrp hari libur bagi bangsa
Indonesia utk memperingati hari wafatnya Nabi Isa/Yesus?

>>>>>

Itu adalah karena bangsa Indonesia berdasar kepada “Ketuhanan Yang
Maha Esa ” …. yang mana Esanya Tuhan bisa ditafsirkan sesuai kepercayaan
penganutnya … so bangsa Indonesia juga menetapkan libur kepada berbagai
agama yang berdasar kepada “Ketuhanan Yang Maha Esa”

=========
@
Dan Alqur’an surat 5: 55 menyatakan :
“(Ingatlah) tatkala Allah berfirman: ‘Hai Isa, sesungguhnya Aku akan
mewafatkanmu, dan mengangkatmu kepada-Ku, dan akan mensucikanmu
dari orang2 yg kafir, dan menjadikan orang2 yg mengikutimu di atas mereka
yg kafir hingga hari kiamat; kemudian kepada Akulah tempatmu kembali lalu
Aku akan memutuskan di antara kamu tentang hal2 yg selalu kamu berselisih
padanya”

>>>>>>>>
Kalimat di atas adalah berita akan diwafatkannya Nabi Isa secara wajar
bukan karena pembunuhan … ada keterangan ayat ayat lain yang
menerangkan Allah menyelamatkan Nabi Isa dari peristiwa penyaliban
/pembunuhan …

4. An Nisaa’ 157. dan karena ucapan mereka: “Sesungguhnya kami telah
membunuh Al Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah[378]“, 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.

23. Al Mu’minuun 50. Dan telah Kami jadikan (Isa) putera Maryam beserta
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ibunya suatu bukti yang nyata bagi (kekuasaan Kami), dan Kami melindungi
mereka di suatu tanah tinggi yang datar yang banyak terdapat padang-
padang rumput dan sumber-sumber air bersih yang mengalir.

=======
@
Sedangkan tentang dipulihkannya kejayaan Bani Israel kembali hal ini bisa
dibaca dalam Qur’an surat 17: 1-8
>>>>>

QS Al Isra 1:8 memberikan keterangan bahwa bangsa Israel akan berbuat
kerusakan dan kesombongan besar di muka bumi sebanyak dua kali yang
semuanya berakhir dengan kebinasaannya …

========

LOL
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xucinxgaronx :
to Lol
@
(An Najm 19-21)
Ayat ini secara langsung telah membongkar sejarah bahwa Allah
adalah nama dari Dewa Bulan yang disembah oleh para penduduk
Mekah pra Islam,
>>>>>>>>>
dari keterangan yang mana ??? kontennya cuma orang musyrik yang
“menganggap” Al lata, Al Uzza dan Al manna adalah anak anak Allah
….
=========
@
anda sendiri 2 hari yang lalu mengakui bahwa pada jaman Jahiliyah
Allah dipercaya sebagai Dewa Bulan
>>>>>>>
silakan tunjukkan copasnya kalau ada saya mengakui bahwa pada
jaman jahiliyah … Allah adalah nama dewa bulan …. bukankah itu
justru adalah pernyataan abal abal; yang anda buat buat sendiri ???
========
@
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The God Muhammad proclaimed does not exist, Muhammad´s
revelations came from DEMONS. The Name “Allah” was used in pre
Islam Arabia to refer to one of the 360 Idols in Kaaba. Allah was
supposed to be the greatest god, some tribes used the Name to refer
to the MOON GOD.
>>>>>>>
sayangnya semua pernyataan tersebut tak didukung satu buktipun
….
Nampaknya anda tertarik kepada Demon Iblis …
sebaiknya kamu baca pengetahuan tentang DEMON / iblis dulu agar
bisa menjelaskan siapa iblis itu …
http://id.wikipedia.org/wiki/Lucifer
Alkitab Bible menyebut Iblis dengan nama LUCIFER …..setiap orang
kristen pasti mengetahui nama tersebut …. dari Yesaya 14:12
How art thou fallen from heaven, O LUCIFER, son of the morning! how
art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations!
(Isaiah 14:12 KJV)
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sbb
Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai BINTANG TIMUR, putera
Fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang
mengalahkan bangsa-bangsa! (Yesaya 14:12)
Nama Iblis LUCIFER diterjemahkan sebagai BINTANG TIMUR dalam
kitab suci resmi Lembaga Alkitab Indonesia ……..dan silakan ditelusuri
lebih lanjut pada (Wahyu 22:16)
“AKU, YESUS, sudah mengirim malaikat-Ku kepada kalian supaya ia
memberitahukan hal-hal ini untuk kepentingan jemaat-jemaat. Aku ini
keturunan Daud; AKULAH BINTANG TIMUR yang terang itu.”
kaget ??? …. ternyata Yesus menunjukkan identitas aslinya sebagai
Iblis LUCIFER melalui kitab wahyu pasal 22 ayat 16, ………
LUCIFER = BINTANG TIMUR ( Yesaya 14:12 )
YESUS = BINTANG TIMUR ( Wahyu 22:16 )
masih kurang yakin ??? …. silakan perhatikan bukti bukti ini pada saat
kelahiran Yesus ……
Mat 2:2 dan bertanya-tanya: “Di manakah Dia, raja orang Yahudi
yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat BINTANG-Nya di TIMUR
dan kami datang untuk menyembah Dia.”
Mat 2:9 Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka.
Dan lihatlah, BINTANG yang mereka lihat di TIMUR itu mendahului
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mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat, di mana Anak itu
berada.
itu semua adalah bukti absolut dan alkitabiah …. siapa DEMON
sebenarnya ….alias siapa Yesus sebenarnya …
nah kalau ada bukti apalagi bersumber kitab suci …. itu baru namanya
kebenaran absolut …. bukan fitnahan abal abal …
=======

* dari keterangan yang mana ?? kontennya cuma orang-orang musyrik yang
“menganggap” Al-Lata, Al-Uzza dan Al-manna adalah anak-anak Allah

===========================================
Ente memang OOT, kalau bisa ada 3 nama dewi2 tersebut berarti ALLAH yang
ente sembah itu adalah NAMA DEWA PAGAN DI MEKAH !! sudah faham belum
ente !!
Saya kasih contoh misalnya di India ada nama Dewa Wisnu, Wisnu dipercayai
oleh masyarakat setempat punya 3 puteri kemudian nama 3 puteri2 Wisnu ini
dihapus tetapi Wisnunya tetap saja Wisnu yang dulu juga yang disembah
sebagai Dewa. LOL

===========================================
* silahkan tunjukan copasnya
============================================
Saya memberikan Website arkeologi yang membuktikan Allah disembah
sebagai Dewa Bulan kemudian anda menjawab :

“referensi anda itu adalah terjadi ketika jaman arab jahiliyah sebelum
kedatangan Islam”,

Secara langsung anda telah mengakui bahwa Allah disembah sebagai Dewa
Bulan sebelum kedatangan Islam, anda bisa membaca sendiri posting anda
pada tanggal 13 April.
===========================================
* sayangnya semua pernyataan itu tidak didukung satu buktipun
===========================================
Buktinya ada di Surat An-Najm 19-21, Muhammad menyebut 3 puteri2 Allah

===========================================
Nampaknya anda tertarik kepada DEMON/IBLIS
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===========================================
Lucifer itu bukan nama Iblis, Lucifer itu bahasa Vulgat Latin yang artinya
Pembawa Terang bahkan didalam bahasa Yunani juga berarti Pembawa
Terang, didalam King James Version yang usianya lebih tua dari Alkitab LAI
menterjemahkan sbb :

Isaiah 14:12 :
How art thou Fallen from heaven, O Lucifer, SON OF THE MORNING, how art
thou cut down to the ground, which didst weaken the nations !

Jadi Lucifer itu bukan nama Iblis tetapi PEMBAWA TERANG; PUTERA FAJAR.
Kalau membaca kitab Yesaya 14:12 itu jangan hanya sepenggal ayat saja
tetapi kelanjutannya juga harus dibaca, bahkan di Yesaya ayat ke 21 yang
ditulis dalam Bahasa Indonesia :
“Persiapkanlah tempat pembantaian bagi anak-anak lelakinya, karena
kejahatan leluhur mereka, jangan biarkan mereka bangkit dan memiliki negeri
itu, dan memenuhi muka bumi dengan kota-kota”

Firman YAHWEH kepada Nabi Yesaya ini menjelaskan bahwa si Pembawa
Terang (Lucifer) anak-anak lelakinya akan dibantai karena kejahatan leluhur
mereka, ini Jelas yang dimaksud didalam ayat itu adalah Muhammad dimana
cucunya Ali Husein dan anaknya yang masih bayi dibantai oleh orang2 Arab
karena kejahatan dan dosa2 Muhammad sewaktu masih hidup.

hehehehe
LOL

LOL
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xucinxgaronx :
@
kemudian mantan Muslim yang lain, yaitu Jerry Rassamni yang bekas
seorang Jihad mengaku didalam bukunya “From Jihad to Jesus”
bahwa Allah merupakan satu diantara 360 dewa, namun Muhammad
datang dengan mengubah konsep tentang nama Allah tersebut, yang
tadinya Dewa lokal (Mekah) menjadi Tuhan Pencipta Alam Semesta.
>>>>>>>>
Pernyataan tersebut juga abal abal tak ada buktinya …. pada jaman
jahiliyah memang benar disekitar ka’bah ada 360 patung tetapi tak
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ada satupun patung Allah ….
==========
@
Lukas 4:17-19, Dan diberikanlah kepadaNya kitab NABI YESAYA, Dan
setelah membuka kitab itu, Dia menemukan bagian yang telah tertulis
:
“Roh YAHWEH ada pada-Ku, karena Dia telah mengurapi Aku, untuk
menginjil kepada orang-orang miskin, Dia telah mengutus Aku, untuk
menyembuhkan orang-orang yang hancur hati, untuk mengkotbahkan
pembebasan bagi para tawanan, dan pemulihan penglihatan bagi
orang.orang buta, untuk mengutus dalam kebebasan orang-orang
yang tertindas, Untuk mengkotbahkan tahun perkenan YAHWEH”
Diayat itu Yesus membaca Kitab Nabi Yesaya 61:1-2, yang sudah jelas
ada nama YAHWEH
>>>>
pada jaman Yesus …. semua kitab Perjanjian Lama (termasuk yang
dibaca Yesus) adalah berbahasa Yunani ( septuaginta ) yang sudah
ada 300 tahun ada sebelum Yesus lahir ….. tak ada Kitab Yesaya yang
berbahasa ibrani ….so Yesus pasti tak menemukan satupun kata
YAHWEHnya …. yang ada adalah THEOS …. kalau membual ….. pakai
pengetahuan dikit biar gak memalukan ….
he he he …. kasihan kitab suci kristen …. di edit edit suka suka
dikarang disesuaikan selera ……
=========
@
Ente sudah nonton belum videonya di You Tube ??? LOL
>>>>>>>> Sudah …. itu cuma versi video dari
hxxp://www.biblebelievers.org.au/moongod.htm ….. yang sudah anda
tunjukkan … tak ada satupun kata Allah dalam bahasa arab yang
menunjukkan kebenaran klaim dewa bulan bangsa arab ….. bahkan
yang jelas terlihat adalah huruf paku babylonia dan juga sebagiannya
adalah tulisan Sumeria …. so ketahuan sekali bo’ongnya ….silakan cek
sendiri buktinya …. kasihan ente …. percaya saja dikadalin sesama
kristen …..
==========
@
Itu namanya bukan Dewa Bulan YAH ! Tapi DEWA BULAN THOTH !!
Di Mesir tidak pernah ada nama Dewa Bulan bernama YAH yang ada
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DEWA BULAN THOTH
hxxp://en.wikipedia.org/wiki/Thoth
>>>>>>>> baca ini dari link yang anda tunjukkan sendiri …. Toth
adalah nama lain (versi Yunani ) dari dewa bulan Yah …
Jehuti, Tahuti, Tehuti, Zehuti, Techu, or Tetu. Thoth (also Thot or
Thout) is the GREEK VERSION derived from the letters ḏḥwty. ……
In addition, Thoth was also known by specific aspects of himself, for
instance “the moon god Iah “- Djehuty , representing the Moon for
the entire month,
bagaimana ??? nama Dewa bulan Yah ada kok dibilang gak ada …..
kasihan ente …. bo’ongnya ketahuan teruzz….
masih tak percaya ??? …. nih silakan baca
http://en.wikipedia.org/wiki/Iah
==========
@
Kemarin saya tanya ente berapa jumlah orang Yahudi yang dibantai
anak buah si Muhammad di kota Yatrib ??? Mana jawabannya ?????
>>>>>>>>
baca saja di sini ….
http://id.wikipedia.org/wiki/Pertempuran_Bani_Qainuqa
dan silakan lihat juga … ternyata ada orang yahudi yang memakai
nama “Abdullah” Bin Ubay bin Salul ( yang ini Yahudi bukan Islam dan
pemimpin dari Yahudi Qainuqa )…. kamu tentu menganggap si Yahudi
non muslim ini juga sebagai penyembah dewa bulan karena namanya
adalah Abdullah … si Hamba Allah ….
========
@
* SHALAWAT artinya SALUT
=================================================
Salah ! SHALAWAT itu artinya BERDOA
BERSHALAWAT == lebih cocok MENDOAKAN bukan MENSALUTKAN
>>>>>>> Wow … ente kristen berlagak pakar bahasa arab ???
hubungan antara shalawat dengan salut terlihat jelas kedekatannya
dari susunan huruf hurufnya ….. kok dibantah ….. lagi lagi cuma bilang
SALAH ….. tanpa landasan apapun ….
inisaya berikan terjemahan bahasa inggrinya jika kamu tak suka
bahasa indonesianya atas perintaH Allah untuk memberi salam
penghormatan ( shalawat ) kepada nabi …
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YUSUFALI: Allah and His angels send blessings on the Prophet: O ye
that believe! Send ye blessings on him, and salute him with all
respect.
PICKTHAL: Lo! Allah and His angels shower blessings on the Prophet.
O ye who believe! Ask blessings on him and salute him with a worthy
salutation.
SHAKIR: Surely Allah and His angels bless the Prophet; O you who
believe! call for (Divine) blessings on him and salute him with a
(becoming) salutation.
======

* pada jaman jahiliyah memang ada 360 patung tetapi tidak ada satupun
patung Allah

==================================
Allah itu BATU HITAM yang dipajang di Kaabah buktinya Haji yang datang
muterin Kaabah memberi salam kepada BATU HITAM dengan menyebut “Ya
Allah aku datang memenuhi panggilan-Mu”

hehehe
==================================
* Semua Kitab perjanjian lama (termasuk yang dibaca Yesus) adalah
berbahasa Yunani
==================================
Mana buktinya ????

=================================
* The Moon God Lah
=================================
Mana yang bener tuh ?? Ada yang bilang Lah, Yah, Thoth, dsb.
Ini membuktikan para sejarawan sendiri bingung dan tidak yakin tentang
dewa mesir.
Lagipula kata Halelu YAH adalah Pujilah YAHWEH karena YAH adalah
kependekan dari YAHWEH.
hehehehe

=================================
* baca saja disini Pertempuaran bani Qainuqa Wikipedia
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=================================
Saya salin dari Wiki :

“Untuk lebih menunjukan ketegasan Rasulullah SAW dalam masalah ini, beliau
memerintahkan untuk MEMBUNUH Ka`ab bin A´Asyraf”.

Muhammad bukan saja membantai Yahudi bani Qanuqa tetapi juga bani Nadir
dan bani Quraiza dan merampasa harta mereka, ini sesuai dengan apa yang
telah difirmankan oleh Yesus :

Yohanes 10.10 :
Pencuri tidak datang kecuali untuk mencuri, dan membunuh, dan
membinasakan. Aku datang supaya mereka memperoleh hidup dan
memperolehnya berkelimpahan.
================================
* Wow…ente kristen berlagak pakar bahasa arab ??

================================
Ente jangan bohong ya saya juga punya Al-Quran terjemahan Yusuf Ali.
Didalam terjemahan bahasa Indonesia tidak demikian, SHALAWAT dan SALUT
ditulis terpisah :

QS 33:56 :
“Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatNya BERSHALAWAT untuk Nabi,
“Hai orang-orang yang beriman, BERSHALAWATLAH kamu untuk Nabi dan
ucapkanlah SALAM PENGHORMATAN kepadanya.

Jadi jelas yang dimaksud BERSHALAWAT adalah BLESSING (dalam Bahasa
Inggris) dan SALAM PENGHORMATAN adalah SALUT.

hehehehehe
LOL

LOL

18 April 2014 pukul 1:40 PM | #232 Kutipan

=========
Bukankah hari ini hari Jum’at tgl 18-4-2014 mrp hari libur bagi bangsa
Indonesia utk memperingati @
Dan Alqur’an surat 5: 55 menyatakan :
“(Ingatlah) tatkala Allah berfirman: ‘Hai Isa, sesungguhnya Aku akan
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mewafatkanmu, dan mengangkatmu kepada-Ku, dan akan
mensucikanmu dari orang2 yg kafir, dan menjadikan orang2 yg
mengikutimu di atas mereka yg kafir hingga hari kiamat; kemudian
kepada Akulah tempatmu kembali lalu Aku akan memutuskan di
antara kamu tentang hal2 yg selalu kamu berselisih padanya”
>>>>>>>>
Kalimat di atas adalah berita akan diwafatkannya Nabi Isa secara
wajar bukan karena pembunuhan … ada keterangan ayat ayat lain
yang menerangkan Allah menyelamatkan Nabi Isa dari peristiwa
penyaliban /pembunuhan …
4. An Nisaa’ 157. dan karena ucapan mereka: “Sesungguhnya kami
telah membunuh Al Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah[378]“,
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.
23. Al Mu’minuun 50. Dan telah Kami jadikan (Isa) putera Maryam
beserta ibunya suatu bukti yang nyata bagi (kekuasaan Kami), dan
Kami melindungi mereka di suatu tanah tinggi yang datar yang
banyak terdapat padang-padang rumput dan sumber-sumber air
bersih yang mengalir.
=======
@
Sedangkan tentang dipulihkannya kejayaan Bani Israel kembali hal ini
bisa dibaca dalam Qur’an surat 17: 1-8
>>>>>
QS Al Isra 1:8 memberikan keterangan bahwa bangsa Israel akan
berbuat kerusakan dan kesombongan besar di muka bumi sebanyak
dua kali yang semuanya berakhir dengan kebinasaannya …
========

Allah SWT mabok mengira Maryam (ibunya Isa Almasih) itu Miryam puteri
Imran, yang sekaligus adalah saudaranya Aha´ron (Harun) dan Moshe (Musa)
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:

QS 66:12 :
dan Maryam, puteri Imran yang memelihara kehormatannya maka Kami
tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh (ciptaan) Kami dan dia
membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan Kitab-kitab-Nya dan adalah dia
termasuk orang-orang yang ta´at.

Memang dasar Allah itu Tuhan gadungan, mengira Maryam (Ibunya Isa
Almasih) itu Miryam (saudaranya Aha´ron dan Moshe) padahal berdasarkan
kronologis keduanya memiliki perbedaan waktu sekitar 1.400 tahun.

hehehehehe
LOL

RAHMA

19 April 2014 pukul 12:08 AM | #233 Kutipan

TO LOL

Yang dimaksud ‘Maryam’ itu adalah ibundanya Yesus yg hamil tanpa
ayah/suami karena dia masih perawan tapi suci, dia tidak pernah berzina dg
seorang laki2, sedangkan anak yg dikandungnya itu dijadikan dg kalimat
Tuhan; ‘Kun faya kun’ – ‘jadilah maka jadilah ia’. Bukanlah
Maryam/Miryam/Miriam saudara perempuan Nabi Harun itu tidak
mengandung? Jangan berlagak oon ya, tolong isilah otak anda dg hikmah,
Taurat, Injil Qur’an; agar bisa memahami ini semua; penjelasan Alqur’an
menguatkan bahwa dia seorang perawan yg suci atau ‘Bunda tak bercela’,
Dijelaskan dalam Qur’an Surat Al Imran 3:42-51:
- ” Dan (ingatlah) ketika malaikat berkata, ‘Hai Maryam, sesungguhnya Allah
telah memilih engkau, mensucikan dan melebihkan engkau atas sekalian
perempuan yg ada di dalam alam.
- Hai Maryam, patuhlah engkau pada Tuhanmu, sujud dan ruku’lah bersama
org2 yg ruku’
- Yang dmk itu adalah sebagian berita2 gaib Kami mewahyukannya kepadamu
(Muhammad) padahal engkau tidak berada dekat mereka, ketika mereka
melemparkan anak2 panah mereka (untuk mengundi) siapakah di antara mrk
yg akan memelihara Maryam, dan engkau tidak pula dekat mrk ketika mrk
berselisih (memeliharanya).
- (Ingatlah ketika malaikat berkata, ‘Hai Maryam, sesungguhnya Allah
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memberi kabar gembira kepada engkau dg perkataan (perintah) dari Allah
namanya Almasih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di
akhirat, dan salah seorang daripada org2 yg dekat (kpd Allah),
- dan dia akan ber-cakap2 dg manusia dlm buaian dan ketika dewasa, dan
dia adalah salah seorang di antara org2 yg saleh.
- Maryam berkata, ‘Ya Tuhanku, bagaimana aku akan mendapat seorang
anak, sedang aku belum pernah disentuh seorang manusia’. Allah berfirman
(dg perantaraaan Jibril), ‘Demikianlah Allah menciptakan apa yg dikehendaki-
Nya, apabila Dia memutuskan sesuatu maka Dia hanya cukup berfirman
kepadanya, ‘Jadilah’, maka jadilah dia.
- Dan Dia mengajarkan kepadanya kitab, hikmah Taurat dan Injil,
- dan menjadi rasul kepada Bani Israil (yg berkata) ‘Sesungguhnya aku
datang kepadamu dg membawa suatu ‘tanda’ (mu’jizat) dari Tuhanmu bahwa
aku membuat untukmu dari tanah berbentuk burung, lalu aku meniupnya,
maka ia menjadi burung dg izin Allah; dan aku menyembuhkan org yg buta
dan yg berpenyakit lepra, dan aku menghidupkan org mati dg izin Allah, dan
aku mengabarkan kapadamu apa yg kamu makan dan apa yg kamu simpan di
rumah2 kamu. Sesungguhnya pd yg dmk itu adalah suatu tanda bagi kamu
jika kamu sungguh2 beriman.
- Dan aku membenarkan Taurat yg datang sebelumku, dan untuk
menghalalkan bagimu sebagian daripada apa yg telah diharamkan atas
kamu, dan aku bawa kepadamu suatu tanda (mu’jizat) dari Tuhanmu, maka
bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepadaku.
- Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhan kamu, maka sembahlah Dia, inilah
jalan yg lurus”

Dan Qur’an Surat Maryam : 22-34 ;
- ” Lalu Maryam mengandung, maka dia mengasingkan diri dengan
kandungannya ke suatu tempat yg jauh.
- Maka keadaan hendak melahirkan itu memaksa dia berlindung pada pohon
korma, dia berkata: ‘Wahai kiranya aku mati sebelum ini dan adalah aku
dilupakan tidak di-ingat2.
Lalu (ada suara) Jibril menyerunya dari dekatnya, ‘Janganlah engkau berduka
ciata, sungguh Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di dekatmu.
- Dan goyanglah pohon kurma itu kepadamu, niscaya akan berjatuhan kurma
yg masak kepadamu.
- Maka makan dan minumlah serta gembirakanlah hatimu. Maka jika engkau
melihat (menjumpai) seorang dari manusia, maka katakanlah, ‘Sesungguhnya
aku telah bernazar (berjanji) kepada Yg Maha Pemurah untuk berpuasa.
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aku telah bernazar (berjanji) kepada Yg Maha Pemurah untuk berpuasa.
Sebab itu pada hari ini aku tiada akan berbicara dengan manusia.
- Maka Maryam membawa bayi itu kepada kaumnya dg menggendongnya.
Mereka berkata, ‘Hai Maryam sungguh engkau telah melakukan sesuatu
perkara yg besar.
- Hai saudara perempuan Harun ayahmu bukanlah bukanlah seorang laki2 yg
jahat dan ibumu bukan seorang perempuan berbuat serong’.
- Maka Maryam mengisyaratkan kepada anaknya. Mereka berkata,
‘Bagaimana kami berbicara dengan bayi yg masih dalam buaian?’
- (Bayi) berkata, Sesungguhnya aku adalah hamba Allah, Allah memberiku
kitab dan Dia menjadikan aku seorang nabi,
- dan Dia menjadikan aku orang yg diberkati dimana saja aku berada. Daan
Dia memerintahkan aku salat dan zakat selama aku hidup
- dan berbuat baik kepada ibuku dan Dia tidak menjadikan aku seorang yg
sombong lagi celaka.
Dan keselamatan atasku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku wafat dan
pada hari dibangkitkan hidup kembali.
- Demikianlah (kejadian) Isa putera Maryam. Itulah perkataan yg benar yg
mereka meragukannya”.

Dan mengenai kata2 ‘Anak-anak Allah’ – dijelaskan dalam Alqur’an Surat
Maryam 19:88-95:
- Dan mereka berkata, ‘Tuhan Yg Maha Pengasih (mempunyai) anak’.
- Sungguh kamu telah mengadakan suatu kemungkaran besar,
- (dari perkataan itu) hampir langit terpecah, bumi terbelah, dan gunung2
runtuh ber-keping2,
- disebabkan mereka mendakwakan bagi anak Yang Maha Pengasih.
- Tiadalah patut bagi Yang Maha Pengasih bahwa Dia mengambil anak,
- Tidak ada seorangpun di langit dan di bumi melainkan datang sebagai
hamba kepada Yang Maha Pengasih.
- Sungguh Dia telah meliputi mereka dan menghitung mereka dengan teliti.
- Dan tiap2 mereka datang kepada-Nya pada hari kiamat dengan sendiri2″.

Dalam Qur’an Surat Almaidah 5 :75 dijelaskan:
‘ Tidaklah Almasih putera Maryam itu kecuali seorang rasul, sungguh telah
berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Dan ibunya seorang yg sangat
benar, keduanya (biasa) memakan makanan, Perhatikanlah bagaimana Kami
menjelaskan kepada mereka (Ahli Kitab) ayat2, kemudian perhatikan (pula)
bagaimana mereka dipalingkan (oleh hawa nafsu mereka)”

http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fdedewijaya.wordpress.com%2f2011%2f09%2f03%2fakhirnya-tabut-perjanjian-israel-di-temukan%2f&id=ma-140421115724-ab574c27
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

- ” Hai Ahli Kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dalam agamamu, dan
janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yg benar. Hanya
sesungguhnya Al Masih Isa Putera Maryam itu adalah utusan Allah, dan
(dijadikan) dengan kalimat-Nya kepada Maryam, dan (dengan tiupan) ruh
daripada-Nya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul2-Nya, dan
janganlah kamu mengatakan, ‘Tuhan itu tiga’. Berhentilah kamu (dari
pengakuan itu), itu lebih baik bagimu. Hanya sesungguhnya Allah adalah
Tuhan Yang Esa, Maha Suci Dia dari mempunyai anak. Milik-Nya apa yg di
langit dan di bumi. Dan cukuplah Allah menjadi Pelindung.
- Al Masih itu sekali-kali tidak enggan menjadi hamba Allah, dan tidak
(enggan) malaikat2 yg terdekat kpd Allah (menjadi hamba-Nya). Dan
barangsiapa yg enggan dari menyembah Allah dan menyombongkan diri,
maka Allah akan mengumpulkan mereka semua kepada-Nya” (QS 5:171-172)

Puji Allah

xucinxgaronx
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to Lol
@
Ente memang OOT, kalau bisa ada 3 nama dewi2 tersebut berarti ALLAH yang
ente sembah itu adalah NAMA DEWA PAGAN DI MEKAH !! sudah faham belum
ente !!
Saya kasih contoh misalnya di India ada nama Dewa Wisnu, Wisnu dipercayai
oleh masyarakat setempat punya 3 puteri kemudian nama 3 puteri2 Wisnu ini
dihapus tetapi Wisnunya tetap saja Wisnu yang dulu juga yang disembah
sebagai Dewa. LOL

>>>>>>>>>

Namanya jaman jahiliyah / kebodohan …. apa saja bisa disembah dan siapa
saja bisa dianggap anak Tuhan …. so kedatangan Nabi Muhammad adalah
meluruskan kembali kepercayaan yang benar bahwa Allah adalah satu
satunya Tuhan yang Esa ,tak memiliki anak bernama Lata ,Uzza dan Manar ….

=======
@
“referensi anda itu adalah terjadi ketika jaman arab jahiliyah sebelum
kedatangan Islam”,
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Secara langsung anda telah mengakui bahwa Allah disembah sebagai Dewa
Bulan sebelum kedatangan Islam, anda bisa membaca sendiri posting anda
pada tanggal 13 April.

>>>>>>>>

bukankah pernyataan saya adalah tentang referensi “anda” yang dilengkapi
gambar gambar berhuruf paku babilonia dan sumeria dan bukan referensi
saya ??? … kalau referensi saya … pada jaman jahiliyah itu nama dewa bulan
adalah Hubal ….. dan ini yang sesuai fakta ….

http://id.wikipedia.org/wiki/Hubal

=======

@
Buktinya ada di Surat An-Najm 19-21, Muhammad menyebut 3 puteri2 Allah

>>>>>>>

bukankah Surat An Najm 19-20 kontennnya adalah bantahan / negasi
terhadap lata , Uza dan Manah ???

=======
@
Jadi Lucifer itu bukan nama Iblis tetapi PEMBAWA TERANG; PUTERA FAJAR.
Kalau membaca kitab Yesaya 14:12 itu jangan hanya sepenggal ayat saja
tetapi kelanjutannya juga harus dibaca, bahkan di Yesaya ayat ke 21 yang
ditulis dalam Bahasa Indonesi

>>>>>>>>

malu memakai terjemahan Lucifer = Bintang Timur ??? ….

sudah saya baca Yesaya 14:12 dan sesudahnya yang menerangkan
kejatuhan Lucifer
identik dengan ucapan Yesus ini …

Lukas 10:18:
Lalu kata Yesus kepada mereka: “Aku melihat Iblis jatuh seperti kilat dari
langit.”

bantahan abal abal yang kamu buat menandakan kamu tak percaya kitab suci
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kamu …. kalau tak percaya kitab suci kamu dan pada wikipedia …. baca saja
ini…. origin Lucifer yang membuat namanya sama dengan pemilik blog ini …..

http://www.in-
christ.net/blog/network_alkitab/4_nama_malaikat_dalam_alkitab

========
@
“Persiapkanlah tempat pembantaian bagi anak-anak lelakinya, karena
kejahatan leluhur mereka, jangan biarkan mereka bangkit dan memiliki negeri
itu, dan memenuhi muka bumi dengan kota-kota”
Firman YAHWEH kepada Nabi Yesaya ini menjelaskan bahwa si Pembawa
Terang (Lucifer) anak-anak lelakinya akan dibantai karena kejahatan leluhur
mereka, ini Jelas yang dimaksud didalam ayat itu adalah Muhammad dimana
cucunya Ali Husein dan anaknya yang masih bayi dibantai oleh orang2 Arab
karena kejahatan dan dosa2 Muhammad sewaktu masih hidup.

>>>>>>>

kalau kamu baca selanjutnya diterangkan siapa yang akan dibantai seperti ini
….

Yesaya 22 “Aku akan bangkit melawan mereka,” demikianlah firman TUHAN
semesta alam, “Aku akan melenyapkan nama Babel dan sisanya, anak cucu
dan anak cicitnya,” demikianlah firman TUHAN.

kalau sebelumnya tak percaya bahwa Lucifer adalah iblis ( yesaya 14:12 )
sekarang kamu juga tak percaya Yesaya 14:22 dan main cocokologi yang
faktanya tak cocog ???

========

xucinxgaronx
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@
Allah itu BATU HITAM yang dipajang di Kaabah buktinya Haji yang datang
muterin Kaabah memberi salam kepada BATU HITAM dengan menyebut “Ya
Allah aku datang memenuhi panggilan-Mu”

>>>>>>>>
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Batu hitam itu sejak jaman sebelum Islam namanya Hajar Aswad … setelah
kedatangan Islam juga tetap bernama Hajar Aswad ….. sudah saya jelaskan
bahwa batu Hitam tersebut adalah batu sorga ….

Umat Islam mennyebut “Ya Allah aku datang memenuhi panggilan-Mu” ketika
mengunjungi ka’bah karena itu adalah baitullah / Rumah Tuhan … Umat Islam
tak pernah memberi salam apapun kepada Hajar Aswad …. selain disunahkan
mencium saja atas batu sorga yang berbau wangi tersebut walaupun tak ada
yang meminyakinya … anda nampaknya tak punya pengetahuan mendetail
tentang ibadah haji …

========
@
* Semua Kitab perjanjian lama (termasuk yang dibaca Yesus) adalah
berbahasa Yunani
==================================
Mana buktinya ????

>>>>>>>>>
silakan baca INI BUKTINYA …. silakan fakta ini dibantah juga …. Pada Jaman
Yesus bahasa Ibrani yang dipakai pada penulisan Perjanjian Lama sudah mati
500 tahun sebelumnya dan tak dipakai orang yahudi lagi …. so Yesus tak
mengenal bahasa ibrani Yahweh

http://id.wikipedia.org/wiki/Septuaginta

cari kalimat ini …. pasti ada …
”
SEPTUAGINTA juga merupakan KITAB YANG DIGUNAKAN pada masa JEMAAT
KRISTEN MULA MULA, dan para PENULIS PERJANJIAN BARU sering mengutip
dari Septuaginta”

pUAS ???… atau buat bantahan abal abal ???

=======

@
* The Moon God Lah
=================================
Mana yang bener tuh ?? Ada yang bilang Lah, Yah, Thoth, dsb.
Ini membuktikan para sejarawan sendiri bingung dan tidak yakin tentang
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dewa mesir.
Lagipula kata Halelu YAH adalah Pujilah YAHWEH karena YAH adalah
kependekan dari YAHWEH.
hehehehe

>>>>>>>

Para sejarawan tidak bingung …. mereka membaca langsung dari huruf
hieroglif …. bukan nama karangan abal abal kamu yah = kependekan Yahweh

http://en.wikipedia.org/wiki/Iah

yang tak yakin adalah kamu sendiri karena ketahuan kedoknya ….

The Moon God Iah = dibaca yah …Toth adalah versi Yunani dari dewa bulan
Mesir Yah …. di Romawi berubah menjadi Toutatis

Halelu = Puji …. siapa yang dipuji …. jawabnya Yah …. apa sih susahnya
mengucap Halelu Yahweh ….

=======
@
“Untuk lebih menunjukan ketegasan Rasulullah SAW dalam masalah ini, beliau
memerintahkan untuk MEMBUNUH Ka`ab bin A´Asyraf”.
Muhammad bukan saja membantai Yahudi bani Qanuqa tetapi juga bani Nadir
dan bani Quraiza dan merampasa harta mereka, ini sesuai dengan apa yang
telah difirmankan oleh Yesus :
Yohanes 10.10 :

>>>>>>>>

Bani Qainuqa tidak dibantai …. yang dibunuh hanya seorang saja sesuai
Hukum Taurat Nyawa ganti Nyawa …
Bani Qainuqa yang dibunuh adalah Ka’ab bin Asyraf karena dia adalah
provokator kerusuhan hinga terbunuhnya seorang muslim di pasar Madinah
…. seandainya Yahudi tak usil menelanjangi muslimah … tentu tak ada
kerusuhan di pasar Madinah yang menyebabkan terbunuhnya muslim di
tempat tersbut

Bani Nadhir dan bani Quraizha dibantai karena berkhianat tak mematuhi
Perjanjian Piagam Madinah sewaktu Muslim dikepung tentara dari Mekah
pada peristiwa perang parit … malah bersekongkol hendak menyerang dari
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dalam …. rencana tersebut gagal karena tentara dari Mekah keburu mundur
pulang karena diserang badai gurun ….

lagi lagi mengarahkan ucapan Yesus dengan ngawur ….. yang dituduh Yesus
sebagai pencuri itu orang orang sebelum Yesus …
ATAU BARANGKALI ayat ini sudah di delete dari kitab suci kamu ….

Yoh 10 : 8 Semua orang yang DATANG SEBELUM AKU , ADALAH PENCURI DAN
PERAMPOK, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka.

=====
@
Ente jangan bohong ya saya juga punya Al-Quran terjemahan Yusuf Ali.
Didalam terjemahan bahasa Indonesia tidak demikian, SHALAWAT dan SALUT
ditulis terpisah :
QS 33:56 :
“Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatNya BERSHALAWAT untuk Nabi,
“Hai orang-orang yang beriman, BERSHALAWATLAH kamu untuk Nabi dan
ucapkanlah SALAM PENGHORMATAN kepadanya.
Jadi jelas yang dimaksud BERSHALAWAT adalah BLESSING (dalam Bahasa
Inggris) dan SALAM PENGHORMATAN adalah SALUT.

>>>>>>>>
QS 33.056
Allah and His angels send blessings on the Prophet: O ye that believe! Send
ye blessings on him, and salute him with all respect. (versi Abdullah Yusuf Ali)

(Allah dan Malaikat-Nya memberikan berkah-berkah ke Nabi; wahai orang
beriman! Berikanlah berkah-berkah kepadanya, dan berilah hormat
kepadanya dengan sepenuh hati)

tak ada perubahan makna ….. dengan versi terjemahan lainnya …. so
darimana kristen berpendapat Nabi Muhammad minta dido’akan ???

========
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Allah SWT mabok mengira Maryam (ibunya Isa Almasih) itu Miryam puteri
Imran, yang sekaligus adalah saudaranya Aha´ron (Harun) dan Moshe (Musa)

>>>>>>>
nama Imron bapaknya Maryam kokdisama samakan dengan Amram bapaknya
Musa ….maklum silsilah Maria tak ada di Perjanjian Baru …

Allah menerangkan Maryam ibunya Isa adalah sejaman dengan Zakhariya
bapaknya Yahya Pembaptis…. dan Maryam adalah anak tunggal Imron ….. ..

Qur’an Surat 3 Ali Imran :

35. (ingatlah), ketika isteri ‘Imran berkata: “Ya Tuhanku, Sesungguhnya aku
menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba
yang saleh dan berkhidmat (di Baitul Maqdis). karena itu terimalah (nazar) itu
dari padaku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha
Mengetahui”.

36. Maka tatkala isteri ‘Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: “Ya
Tuhanku, sesunguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan; dan
Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu; dan anak laki-laki tidaklah
seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai Dia Maryam dan
aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada
(pemeliharaan) Engkau daripada syaitan yang terkutuk.”

37. Maka Tuhannya menerimanya (sebagai nazar) dengan penerimaan yang
baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik dan Allah menjadikan
Zakariya pemeliharanya. Setiap Zakariya masuk untuk menemui Maryam di
mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakariya berkata: “Hai Maryam dari
mana kamu memperoleh (makanan) ini?” Maryam menjawab: “Makanan itu
dari sisi Allah”. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang
dikehendaki-Nya tanpa hisab.

Dari 3 ayat tersebut memberikan keterangan bahwa Maryam selalu
berkhidmat di Baitul Maqdis Jerusalem ,,,,,,,sesuai dengan nazar ibundanya
(istri Imran) dan berada di bawah asuhan Zakariya Imam Baitul Maqdis / Bait
Allah … bukannya di Nazareth ,kota yang belum muncul pada zaman Yesus
dan baru muncul pada abad ke dua …. lama sesudah Yesus mati …. so Maria
berdiam bersama Yesus di Nazaret … dan Yesus melayani di kota Nazaret
adalah kisah hoax fiktif di kitab suci …..
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bukti alkitabiahnya ini …

Matius 2:23 Setibanya di sana iapun tinggal di sebuah kota yang bernama
Nazaret. Hal itu terjadi supaya GENAPLAH firman yang disampaikan oleh nabi-
nabi, bahwa Ia akan disebut: Orang Nazaret.

Silakan anda cari di seluruh Akitab … ayat ayat yang DIGENAPI dari Matius
2:23 di atas … bahwa Yesus akan disebut orang Nazaret …. tak bakalan akan
anda temukan ….. so ketahuan bohongnya Matius …..

======
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What’s up, depilacja laserowa Radom merely wanted to tell you, I liked this
blog post depilacja laserowa Radom.
It was funny depilacja laserowa Radom. Keep writing!
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Radom
It was funny depilacja laserowa Radom. Keep writing!

by His
Grace

20 April 2014 pukul 3:03 PM | #238 Kutipan

ini kebanggaan untuk org Kristiani, kalau kalian yg dr agama lain tidak suka
ya tolong dihormati, jgn mencela agama lain. kl kalian emang beragama
harusnya kalian tidak mencela agama orang lain.. belajar menghormati orang,
agama lain kl kalian emang orang suci dan beragama.

RAHMA

21 April 2014 pukul 12:11 AM | #239 Kutipan

TO LOL

Menurut Kitab Wahyu 12:1, perempuan atau perlambang/simbol suatu negeri
yg agung atau Puteri Sion/Puteri Yerusalem yg benar2 cantik jelita adalah
perempuan yg berselubungkan (karunia2 kekuatan positif dari dewa)
matahari dengan (dewa/dewi kekuatan2 positif) bulan di bawah kakinya dan
sebuah mahkota dari dua belas (dewa2/kekuatan2 positi/terang) bintang
(para nabi/rasul bagaikan bintang2) di atas kepalanya. Karena matahari
bulan dan bintang2 menjadi alat penerang/nur/cahaya buatan tangan Tuhan
Allah semesta alam. Jadi sebenarnya Tuhan2 atau Dewa2 Matahari,
Dewa/Dewi Bulan dan Dewa2/Dewi2/Malaikat2 bintang-bintang itu bisa
‘diumpamakan’, sekali lagi hanya ‘diumpamakan” saja seperti anak2
perempuan Allah, atau Malaikat2/Dewa2/Dewi2 yg diberi
kekuasaan/karunia/kekuatan hampir sama dengan Allah, namun mereka
semua mrp allah2 kecil yg bisa mati atau dibantarkan/dilucuti kekuatannya,
dan kesemuanya akan dihadapkan kepada Tuhan Allah Yg Maha Esa, Allah Yg
Maha Agung/Besar yakni Allah semesta alam, Allah semua makhluk.

Makanya dijelaskan dalam Kitab Wahyu 15 2-4 :
- ” Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi
lautan kaca itu berdiri orang2 yg telah mengalahkan binatang itu dan
patungnya dan bilangan namanya. Pada mrk ada kecapi Allah.
- Dan mrk menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian Anak
Domba, bunyinya:
- ‘Besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu, ya Tuhan, Allah, Yang Maha Kuasa!
Adil dan benar segala jalan-Mu, ya Raja Segala bangsa!
- Siapakah yg tidak takut, ya Tuhan, dan yg tidak memuliakan nama-Mu?
Sebab Engkau saja yg kudus. karena semua bangsa akan datang dan sujud
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menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu”
Puji Allah.

homepage

21 April 2014 pukul 2:07 AM | #240 Kutipan

Incredible points. Sound homepage points. Continue the good effort.

This information homepage is invaluable. How will I learn more?

LOL

21 April 2014 pukul 2:08 AM | #241 Kutipan

To @ Garong

Quran surat 3 Ali Imron :

35 (ingatlah) …blablablablablabla

===========================
Ente tidak perlu menyalin ayat2 palsu ciptaan Jibril gadungan karena si Jibril
gadungan ternyata mengajar Maryam puteri si Ali Imron untuk berdusta :

QS 19:24-26 :

Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah : “janganlah kamu bersedih
hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai dibawahmu

Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan
menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu

maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang
manusia, maka katakanlah : “Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa
untuk Tuhan Yang Maha Pemurah maka aku tidak akan berbicara dengan
seorang manusiapun pada hari ini.

LOL
=========================
* Silahkan anda cari diseluruh Alkitab…ayat-ayat yang DIGENAPI dari Matius
2:23 diatas bahwa Yesus akan disebut orang Nazaret…tak bakalan ada anda
temukan…so ketahuan bohongnya Matius

========================
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Ente demen banget sama You Tube ya ? Tapi nanti kalau giliran saya kasih
Video You Tube ente pasti bilang “Itu Video buatan kristen barat” LOL

Nabi Yesaya bernubuat di kitab Yesaya 9:1-2 :

Sebab, tidak ada kesuraman bagi negeri yang padanya ada kesesakan,
sebagaimana pada waktu yang pertama Dia telah menganggap enteng tanah
Zebulon dan tanah Naftali tetapi setelah itu Dia memuliakan jalan ke laut,
wilayah Yordan, Galilea bangsa bangsa.

Nabi Yesaya menubuatkan bahwa Mesias akan memberitakan firman Tuhan
ditanah Zebulon dan tanah Naftali yang terletak di wilayah utara Galilea
kemudian Mesias akan datang ke wilayah Yordan dimana Mesias akan
dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan.

Yesus sejak kecil dibesarkan di Galilea bukan di Yerusalem karena itulah
Yesus disebut orang Nazaret.

Yohanes 19:19 :

Dan Pilatus pun menuliskan sebuah prasasti serta meletakkannya diatas salib
itu. Dan yang tertulis adalah YESUS orang Nazaret, Raja orang Yahudi.

LOL

21 April 2014 pukul 2:24 AM | #242 Kutipan

To @ Garong

Yohanes 10:48

===============================

Ayat itu menjelaskan bahwa sebelum kedatangan Yesus ada orang2 yang
mengaku dirinya adalah Mesias adalah pencuri dan perampok.

so what is the Problem dude ?? Faktanya memang sebelum kedatangan
Yesus banyak orang2 yang mengaku dirinya mesias adalah pencuri dan
perampok.

Tetapi perkataan Yesus di Yohanes 10:10 bukan hanya ditujukan kepada
orang2 yang datang sebelum dia tetapi juga kepada untuk dimasa yang akan
datang.

javascript:void(0);
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fdedewijaya.wordpress.com%2f2011%2f09%2f03%2fakhirnya-tabut-perjanjian-israel-di-temukan%2f&id=ma-140421115724-ab574c27
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

237 Alasan Orang Melakukan Seks Tuhan Punya Rencana

Tinggalkan Balasan

PuncakBlog pada WordPress.com. The INove Theme.

Tulis komentar di sini...

http://theme.wordpress.com/themes/inove/
http://id.wordpress.com/?ref=footer
http://dedewijaya.wordpress.com/2011/09/02/tuhan-punya-rencana/
http://dedewijaya.wordpress.com/2011/09/06/237-alasan-orang-melakukan-seks/
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fdedewijaya.wordpress.com%2f2011%2f09%2f03%2fakhirnya-tabut-perjanjian-israel-di-temukan%2f&id=ma-140421115724-ab574c27
http://pdfcrowd.com

