
Apa Sebenarnya Kata Jesus? 

 Ayat Ayat yang bercanggah 

1. Matius 2:1 Jesus dilahirkan di Bethelem di Judaea semasa 
pemerintahan Herod (bermakna Jesus dilahirkan di antara tahun 
37 S.M. dan 4 S.M.). 

Lukas 2:1-7 “Pada masa itu Kaisar Augustus menitahkan semua 
penduduk Empayar Rom mendaftarkan diri untuk dibanci.  
Pembancian yang pertama dijalankan semasa Kirenius menjadi 
Gabenor negeri Siria.  Semua orang pergi ke kota masing-
masing untuk mendaftarkan diri.  Yusuf berangkat dari Nasaret 
di Galilea, lalu pergi ke Bethleham di Judea, tempat lahir Raja 
Daud.  Yusuf pergi ke sana kerana dia keturunan Daud.  Dia 
mendaftarkan diri bersama-sama tunangannya Maryam yang 
sedang mengandung.  Ketika mereka di Bethlehem, tiba masaya 
bagi Maryam bersalin.  Dia melahirkan seorang anak lelaki, 
anaknya yang sulung.  Anak itu dibedungnya lalu diletakkan di 
dalam palung kerana mereka tidak mendapat tempat untuk 
menumpang.”  

(Bermakna Jesus dilahirkan sekitar tahun 7 C.E., iaitu lebih 
sepuluh tahun kemudian) 

2. Kisah Rasul-rasul 9:26-29 dan Kisah Rasul-rasul 26:19-21 (Paul 
diselamatkan) 

Galatia 1:15-22 (Benarkan beliau telah diselamatkan?) 

3. Kisah Rasul-rasul 9:7 (mendengar suara, tetapi tidak nampak 
sesiapa) 

Kisah Rasul-rasul 22:9 (tidak terdengar suara, hanya nampak 
cahaya) 

4. Mat.10:2-4, Markus3:16-19 (Nama hawari Jesus yang kedua 
belas adalah Lebbeus dan nama keluarganya adalah Thaddeus) 

Lukas 6:14-16 (nama hawari kini berlainan, hawari kedua belas 
adalah Judas, saudara lelaki James) 

5. Matius 27:5 (Judas menggantung dirinya) Kisah Rasul-rasul 1:18 (Judas jatuh kepala dahulu, ususnya 
terburai) 

6. Matius 11:13-14,17:13 (Elias adalah Yohanes Pembaptis) Yohanes 1:21 (Elias bukan Yohanes Pembaptis) 

7. Lukas 3:23-31 + Rom 1:3 (“menurut keturunan” terdapat 41 
lelaki di antara Jesus dan Daud) 

Matius 1:6-16 + Rom 1:3 (“menurut keturunan”  terdapat 26 
lelaki di antara Jesus dan David) 

8. Matius 21:12-18 (kuil terletak sebelum pohon ara) Markus 11:12-15 (kuil terletak selepas pohon ara) 

9. Markus 15:25 (disalib selepas jam  ketiga) Yohanes 19:14 (tidak disalib sehingga selepas jam keenam) 

10. Matius 27:32, Lukas 23:26, Markus 15:21  (Simon yang 
membawa salib ) 

Yohanes 19:17 (Jesus membawa salib) 

11. Markus 15:23 (memberi wain bercampur mur untuk diminum) Matius 27:34 (memberi anggur bercampur hempedu untuk 
diminum) 

12. Matius 1:16 (Jesus adalah anak kepada Yusuf anak kepada 
Yaakob) 

Lukas 3:23 (Jesus adalah anak kepada Yusuf anak kepada Heli) 

13. 1 Korintus 15:5 (Jesus dilihat oleh dua belas orang) Matius 28:16 (Jesus dilihat oleh sebelas orang) 

14. 1 Tawarikh 7:6 (tiga anak lelaki), Tawarikh 8:1 (lima anak 
lelaki), Kejadian 46:21 (sepuluh anak lelaki)  

(Berapa ramaikah anak-anak lelaki Benjamin dan apakan nama 
mereka?) 

15. Kisah Rasul-rasul 9:6-7 Paul sujud ke bumi sementara yang lain 
tetap berdiri.  Paul menerima perintah yang mudah. 

Kisah Rasul-rasul 26-14-18 Paul sujud ke bumi dan yang lain 
juga sujud ke bumi.  Paul menerima khutbah yang panjang dan 
arahan-arahan yang terperinci.   

16. Matius 20:20-21 (Ibu kepada anak-anak lelaki Zebedee 
mengemukakan permintaan) 

Markus 10:35-37 (Anak-anak lelaki Zebedee sendiri 
mengemukakan permintaan) 

17. (Empat cerita berbeza mengenai siapa yang menziarahi makam 
Jesus) 

 

 

Matius 28:1  Setelah hari Sabat berlalu dan fajar mula 
menyingsing pada hari Ahad Maria Magdelena dan Maryam 
pergi melihat kubur Jesus. 

Markus 16:1  Setelah hari Sabat berlalu, Maria Magdelina, 
Salome dan Maryam ibu Yakobus pergi membeli ramuan untuk 
melumuri jenazah Jesus.  

Yohanes 20:1  Pada hari minggu, semasa masih gelap, Maria 
Magdelina pergi ke kubur.  Dia melihat batu penutup sudah 
digulingkan dari lubang kubur itu. 

Lukas 24:10  Kumpulan wanita itu terdiri daripada Maria 
Magdelina, Yohana, dan Maryam ibu Yakobus bersama 
wanita-wanita lain, mereka memberitahukan perkara itu kepada 
hawari-hawari.  

18. (Empat cerita berbeza mengenai siapa yang nampak apa di 
kubur Jesus) 

 

Matius 28:2-5  Tiba-tiba berlaku gempa bumi yang kuat.  
Malaikat Tuhan turun dari syurga, menggulingkan batu penutup 
kubur itu dan duduk di atasnya.  Rupa malaikat itu terang seperti 
kilat dan pakaiannya putih seperti salji.  Askar-askar pengawal di 
situ begitu ketakutan sehingga mereka gementar lalu rebah 
seperti orang mati. 

Markus 16:5 Mereka masuk ke dalam kubur itu dan di sebelah 
kanan mereka nampak seorang lelaki memakai jubah putih 
duduk di situ.  Mereka terkejut. 
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Lukas 24:4 Sementara mereka berdiri di situ kehairanan 
memikirkan hal itu, tiba-tiba dua orang lelaki yang memakai 
pakaian yang berkilau-kilau berdiri di sisi mereka. 

Yohanes 20:12 Dia melihat dua malaikat berpakaian putih duduk 
di tempat jenazah Jesus dibaringkan dahulu, satu malaikat di 
sebelah kepala dan satu di sebelah kaki. 

19. Lukas 24:9-10  Setelah mereka balik dari kubur itu, mereka 
memberitahukan segala perkara kepada sebelas orang hawari 
dan semua pengikut yang lain.  Kumpulan wanita itu terdiri 
daripada Maria Magdelina, Yohanes, dan Maryam ibu Yakobus 
bersama wanita-wanita lain, mereka memberitahukan perkara itu 
kepada hawari-hawari. 

(Tiga orang wanita + memberitahu) 

Markus 16:1-8  Setelah hari Sabat berlalu, Maria Magdelina, 
Salome dan Maryam ibu Yakobus pergi membeli ramuan untuk 
melumuri jenazah Jesus.  Pada hari Ahad, pagi-pagi lagi, ketika 
matahari terbit, mereka pergi ke kubur. Di tengah jalan mereka 
bercakap sesama sendiri, “Siapakah yang boleh menolong kita 
menggulingkan batu penutup pintu kubur?” (Batu itu sangat 
besar).  Tetapi apabila mereka tiba di situ, mereka melihat 
bahawa batu itu sudah digulingkan.  Mereka masuk ke dalam 
kubur itu dan di sebelah kanan mereka nampak seorang lelaki 
memakai jubah putih duduk di situ.  Mereka terkejut.  Lelaki 
muda itu berkata, “Janganlah takut!  Aku tahu engkau mencari 
Jesus orang Nasaret yang telah disalib.  Dia tidak ada di sini.  Dia 
sudah dibangkitkan.  Lihatlah, ini tempat mereka meletakan dia.  
Sekarang pergilah dan sampaikan berita ini kepada pengikut-
pengikutnya termasuk Petrus.  Katakan, ‘Dia pergi terlebih 
dahulu daripada kamu ke Galilea.  Di situ kamu akan melihat dia, 
sebagaimana yang telah dikatakannya kepada kamu.  Mereka 
keluar dan lari dari kubur kerana terkejut dan takut.  Mereka 
tidak berkata apa-apa kepada sesiapa pun kerana takut. 

(Tiga wanita yang berlainan +  ketakutan) 

20. Yohanes 5:31 (persaksianku tidak benar) Yohanes 8:14 (kesaksianku adalah benar) 

21. Matius 27:11-14 Markus 15:1-5, Lukas 23:1-4 (Jesus berkata, 
“Begitulah yang tuan katakan” dan TIDAK BERKATA SELAIN 
DARIPADA ITU) 

Yohanes 18:33-38 (Jesus berbicara mengenai banyak perkara 
dan menjawab banyak soalan dengan terperinci) 

22. (Tiga cerita berbeza mengenai kata-kata terakhir Jesus) 

 

 

Lukas 23:46  Lalu Jesus berseru dengan lantang, “Ya Bapa, aku 
serahkan diriku ke dalam tanganmu!”.  Setelah berkata 
demikian, dia pun meninggal. 

Yohanes19:30  Jesus mengecapnya lalu berkata, “Sudah 
selesai!”.  Setelah itu dia menundukkan kepala lalu meninggal. 

Mat. 27:46,50  Pada pukul tiga petang, Jesus berseru dengan 
suara lantang, “Eli, Eli, lama sabachthani?”, yang bermaksud, 
Ya Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku?”.  
Kemudian Jesus berseru lagi dengan suara yang keras lalu 
menghembuskan nafas yang terakhir. 

23. Kisah Rasul-rasul 2:30  Allah bersumpah dia akan melantik 
salah seorang keturunan Daud menjadi raja seperti Daud 
sendiri.  Daud tahu akan janji Allah itu kerana Daud pun seorang 
nabi. 

Matius 1:18  Inilah kisah kelahiran Jesus Kristus.  Ibunya 
Maryam bertunang dengan Yusuf.  Tetapi sebelum mereka 
berkahwin, Maryam sudah mengandung kerana kuasa Roh Suci 

(Adakah Jesus daripada keturunan Raja Daud atau anak Tuhan?) 

24. Mat.5:1-2  Apabila Jesus melihat orang ramai itu, dia naik ke 
bukit lalu duduk.  Pengikut-pengikutnya berkumpul di 
sekelilingnya lalu dia mula mengajar mereka. 

Lukas 6:17,20  Apabila Jesus turun dari bukit bersama-sama 
hawari-hawari itu, dia berdiri di tempat yang rata bersama 
sebilangan besar pengikutnya.  Jesus memandang semua 
pengikutnya lalu berkata... 

25. Keluaran 24:9  Dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan 
Abihu dan tujuh puluh orang dari para tua-tua Israel. Lalu 
mereka melihat Allah Israel 

Amos 9:1 Kulihat Tuhan berdiri dekat mezbah. 

Kejadian 26: 2  “Lalu TUHAN menampakkan diri kepadanya 
serta berfirman…” 

Keluaran 33:23  Kemudian Aku akan menarik tanganKu dan 
engkau akan melihat belakangKu. 

Keluaran 33:11  Dan TUHAN berbicara dengan Musa 
berhadapan muka seperti seorang berbicara dengan temannya. 

Kejadian 32:30  Aku telah melihat Allah berhadapan muka, 
tetapi nyawaku tertolong! 

Lihat juga Kejadian 12:7, 17:1, 18:1, Keluaran 3:16, 6:2-3, 
Bilangan 12:7-8, 14:14, Ayub 42:5, Amos 7:7-8 

(Ayat-ayat ini mendakwa Tuhan dapat dilihat). 

Yohanes 1:18  Tidak seorang pun pernah melihat Allah.  

Keluaran 33:20  Lagi firmanNya, “Engkau tidak tahan 
memandang wajahKu, sebab  tidak ada orang yang 
memandang Aku dapat hidup. 

1 Yohanes 4:12 Tidak seorang pun pernah melihat Allah pada 
bila-bila masa pun. 

1 Timothy 6:16  Tiada seorang pun pernah melihatNya atau 
dapat melihatNya. 

(Ayat-ayat ini mendakwa Tuhan  tidak dapat dilihat). 

26. Maleaki 3:6   Bahawa sanya Aku, TUHAN, tidak berubah, dan 
kamu, bani Yaakob, tidak akan lenyap. 

Yakobus 1:17  Setiap pemberian yang baik dan sempurna 
datangnya dari syurga dan diturunkan oleh Allah, Pencipta 

Jonah 3:10  Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni 
bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, 
maka menyesallah Allah kerana malapetaka yang telah 
dirancangkan-Nya terhadap mereka, dan Dia pun tidak jadi 
melakukannya. 
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semua cahaya di langit.  Dia Allah yang tidak berubah, dan Dia 
tidak menyebabkan kegelapan apa pun.   

Kejadian 6:6  Dan menyesallah TUHAN BAHAWA Dia telah 
menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatiNya. 

(Untuk perbincangan lanjut, sila rujuk bahagian 5.1) 

27. Matius 27:9  Dengan itu berlakulah apa yang dikatakan oleh 
Nabi Jeremiah, “Mereka mengambil tiga puluh keping wang 
perak, jumlah wang yang dipersetujui oleh orang Israel sebagai 
bayaran baginya.   

Jeremiah tidak pernah berkata apa-apa bersangkutan hal 
sebegini. Mungkinkah Zakaria 11:11-13 diada-adakan? 

28. 2 Tawarikh 36:1  Rakyat negeri menjemput Yoahas anak Yosia, 
dan mengangkat dia menjadi raja di Jerusalam menggantikan 
ayahnya. 

Jeremiah 22:11  Sebab beginilah firman TUHAN mengenai 
Salum bin Yosia, raja Yehuda, yang telah menjadi raja 
menggantikan Yosia, ayahnya, dan yang telah meninggalkan 
tempat ini: "Da tidak lagi akan kembali ke sini” 

 (Siapakah waris Josiah? Jehoahaz, atau Shallum?) 

29. Matius 27:28  Mereka menanggalkan pakaian Jesus lalu 
memakaikan jubah merah ungu kepadanya.   

Yohanes 19:2  Askar-askar membuatkan sebuah mahkota 
daripada ranting-ranting duri lalu mengenakannya pada kepala 
Jesus.  Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya.   

30. 2 Raja-raja 2:11  ...lalu naiklah Elia ke syurga dalam angin 
badai.  

Kejadian 5:22-24 Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah 
selama tiga ratus tahun lagi, setelah dia memperanakkan 
Metusalah, dan dia memperanakkan anak-anak lelaki dan 
perempuan.  Jadi Henokh mencapai umur tiga ratus enam puluh 
lima tahun.  Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu dia 
tidak ada lagi, sebab dia telah diangkat oleh Allah.  

Yohanes 3:13  Tidak seorang pun pernah naik ke syurga, 
kecuali Anak Manusia yang turun dari syurga“ 

 

31. Kejadian 22:1  Setelah semuanya itu Allah menggoda Ibrahim.  Yakobus 1:13  Jika seseorang tergoda semasa mengalami cubaan 
seperti itu, dia tidak boleh berkata, “Godaan ini datangnya 
daripada Allah”.  Hal ini kerana Allah tidak dapat digoda oleh 
kejahatan  dan Allah sendiri tidak menggoda orang.    

32. Yesaya 14:21  Dirikanlah bagi anak-anaknya tempat 
pembantaian oleh kerana kesalahan nenek moyang mereka, 
supaya mereka jangan bangun dan menduduki bumi dan 
memenuhi dunia dengan kota-kota.  

Ulangan 24:16  Janganlah ayah dihukum mati kerana anaknya, 
janganlah juga anak dihukum mati kerana ayahnya; setiap orang 
harus dihukum mati kerana dosanya sendiri. Janganlah ayah 
dihukum mati kerana anaknya, janganlah juga anak dihukum 
mati kerana ayahnya; setiap orang harus dihukum mati kerana 
dosanya sendiri. 

33. Matius 8:5  Seorang ketua askar Rom menjumpai dia. Lukas 7:3  Ketika ketua askar itu mendengar tentang Jesus, dia 
menyuruh beberapa orang pemimpin masyarakat Yahudi pergi 
kepada Jesus.   

34. Matius 26:6-9  Jesus di Betania, di rumah Simon yang dahulu 
berpenyakit kusta.  Jesus sedang makan apabila seorang wanita 
datang kepadanya.  Dia membawa sebuah botol pualam berisi 
minyak wangi yang mahal.  Dia menuang minyak wangi itu ke 
atas kepala Jesus.  Pengikut-pengikut Jesus nampak apa yang 
berlaku lalu naik marah.  Mereka bertanya, “Mengapa minyak 
wangi itu dibazirkan?  Minyak wangi itu boleh dijual pada harga 
yang tinggi dan wangnya diberikan kepada orang miskin”. 
(Markus 14:3-7 adalah lebih kurang sama) 

Lukas 7:36-39   Seorang Farisi bernama Simon menjemput Jesus 
makan di rumahnya.  Jesus pergi ke rumahnya lalu mulai makan.  
Do kota itu ada pula seorang wanita yang hidup dalam dosa.  
Dia mendengar bahawa Jesus sedang makan di rumah Farisi itu, 
lalau pergi ke situ sambil membawa sebotol minyak wangi.  Dia 
berdiri di belakang Jesus dekat kakinya; dia menangis dan 
membasahi kaki Jesus dengan air matanya.  Kemudian kaki 
Jesus dikeringkan oleh wanita itu dengan rambutnya, lalu kaki 
Jesus diciumnya dan dituang minyak wangi.  Apabila orang 
Farisi yang menjemput Jesus melihat kejadian ini, dia berkata 
dalam hati, “Jika dia benar-benar seorang nabi, tentu dia tahu 
bahawa wanita yang menyentuhnya itu hidup dalam dosa”. 

Yohanes 12:1-6  Enam hari sebelum perayaan Paska, Jesus pergi 
ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang sudah dibangkitkannya 
daripada kematian.  Di sana dia dijamu oleh mereka.  Marta 
menghidangkan makanan sementara Lazarus dan tetamu-tetamu 
lain makan bersama-sama Jesus.  Kemudian Mariam datang dan 
membawa kira-kira setengah liter minyak wangi yang mahal 
harganya.  Minyak itu dibuat daripada akar wangi.  Dia menuang 
minyak itu pada kaki Jesus lalu menyapu kaki Jesus dengan 
rambutnya.  Oleh itu keharuman minyak wangi itu memenuhi 
seluruh rumah.  Judas Iskariot, salah seorang pengikut Jesus, 
yang kelak mengkhianatinya berkata, “Mengapakah minyak 
wangi ini tidak dijual dengan harga tiga ratus keping wang perak 
lalu wangnya diberikan kepada orang miskin?”.  Judas berkata 

i) Matius and Markus menyebut bahawa rumah tersebut 
adalah rumah Simon yang mengidap penyakit kusta, 
Lukas berkata rumah tersebut adalah rumah seorang 
Farisi.  Yohanes pula berkata rumah tersebut adalah 
rumah Marta, Mariam dan Lazarus. 

ii) Matius and Markus menceritakan bahawa seorang wanita 
membawa minyak wangi.  Yohanes pula berkata bahawa 
wanita tersebut adalah Mariam, saudara perempuan 
Lazarus.  

iii) Matius and Markus mengatakan bahawa wanita tersebut 
mengurapi kepala Jesus.  Lukas dan Yohanes mengatakan 
bahawa beliau mengurapi kaki Jesus. 

iv) Markus menceritakan bahawa beberapa orang naik 
marah.  Matius menceritakan bahawa pengikut-pengikut 
naik marah.  
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demikian bukan kerana dia mengambil berat terhadap orang 
miskin, tetapi kerana dia pencuri.  Dia menyimpan beg wang 
bagi mereka dan dia biasa mengambil sedikit wang untuk 
keperluannya sendiri. 

35. Rom 5:12  Hanya Adam bertanggungjawab ke atas “dosa asal” 1 Timothy 2:14 Hanya Hawa dan bukan Adam yang 
bertanggungjawab ke atas “dosa asal”.  

36. Matius 28:7, 10, 16:20, Markus 16:7.  Jesus (a.s.) berada di 
Galilea.  Tetapi Kisah Rasul-rasul 1:4 memerintahkan mereka 
untuk tidak meninggalkan Jerusalam 

Lukas 24:13-52, Kisah Rasul-rasul 1:1-12.  Jesus (a.s.) berada di 
Jerusalam. 

37. Matius 2  (Jesus dilahirkan di Bethlehem.  Maryam (a.s) dan 
Yusuf membawanya ke Mesir sehinggalah Harod meninggal 
dunia.  Kemudian mereka pergi ke Nasaret.) 

Lukas 2  (Jesus dilahirkan di Bethlehem.  Setelah Maryam (a.s.) 
melahirkan Jesus, dan upacara penyucian dijalankan menurut 
Taurat Musa, mereka membawanya ke Jerusalam”.  Selepas 
korban, “mereka kembali ke Galilea, ke bandar Nasaret”.  Ibu 
bapanya pergi ke Jerusalam setiap tahun semasa jamuan Paska.  
Semasa dia berusia dua belas tahun, dia tinggal di situ selama 
tiga hari tanpa pengetahuan ibunya.) 

38. Markus 11 (Jesus bercakap dengan pemimpin-pemimpin Yahudi 
pada hari ketiga selepas tiba di Jerusalam) 

Matius 21 (Jesus bercakap dengan pemimpin-pemimpin Yahudi 
pada hari kedua selepas tiba di Jerusalam) 

39. Matius 8 (Jesus menyembuhkan seorang pesakit kusta, 
kemudian orang gaji seorang ketua askar, kemudian 
menyembuhkan ibu kepada isteri Simon) 

Markus 4,5,7 (Jesus menyembuhkan ibu kepada isteri Simon, 
kemudian seorang pesakit, kemudian orang gaji seorang ketua 
askar) 

40. Matius 20:30-34 (Jesus menyembuhkan dua orang buta selepas 
meninggalkan Jericho) 

Markus 10:46-52 (Jesus menyembuhkan seorang buta bernama 
Bartimaeus selepas meninggalkan Jericho) 

41. Matius 9:18 (pemerintah tersebut keluar dan berkata “Anak 
perempuan saya telah meninggal sekarang”) 

Markus 5:22-23 (pemerintah tersebut berkata bahawa anak 
perempuannya hampir meninggal dunia.  Setelah mereka 
hampir tiba di rumahnya, ada orang keluar memberitahunya yang 
anaknya meninggal ketika dia tiada) 

42. Matius 8:28 (Apabila Jesus tiba di daerah Gadara, dia didatangi 
oleh dua orang yang dirasuk roh jahat) 

Markus 5:2 and Lukas 8:27 (Apabila Jesus tiba di daerah 
Gadara, dia didatangi oleh seorang yang dirasuk roh jahat) 

43. Matius 21:2  Jesus berkata kepada mereka, “Pergilah ke pekan 
yang di hadapan itu.  Sebaik sahaja memasuki pekan itu, kamu 
akan nampak seekor keldai yang terikat, dan anaknya di situ.  
Lepaskan mereka dan bawa kedua-duanya kepadaku”. 

Markus 11:2  Jesus berkata, “... kamu akan nampak seekor anak 
keldai, .  lepaskan ia, dan bawa ia ke mari”. 

Lukas 19:30  Jesus berkata, “... kamu akan nampak seekor anak 
keldai terikat, .  lepaskan ia, dan bawa ia ke mari”. 

Yohanes 12:14-15  Jesus mendapati seekor keldai muda lalu 
menungganginya.  Dengan demikian berlakulah apa yang tertulis 
di dalam al-kitab, “Janganlah takut, hai penduduk Sion!  Lihatlah 
raja kamu datang menunggang seekor keldai muda”. 

Adakah Jesus menghantar sesiapa?  Apa dan berapa banyak yang 
mereka bawa balik?  Atau adakah dia menjumpai ia/mereka 
sendiri? 

44. Markus 1, Matius 4, Yohanes 1 (Dua kisah yang berlainan 
mengenai dua hawari yang mengubah agama) 

Markus/Matius:  Semasa dia berjalan dekat tasik Galilea, dia 
berjumpa Simon dan Andrew.  Mereka mengikutinya.  Setelah 
dia berjalan jauh sedikit, dia berjumpa dengan Yakobus anak 
kepada Zebedee, dan Yohanes, saudara lelakinya, dan mereka 
juga mengikutinya.  Mereka semuanya sedang membaiki jala 
mereka ketika berjumpa dengan Jesus. 

Yohanes:  Di tebing sungai Jordan, Pembaptis menunjukkan 
Jesus kepada dua orang muridnya, dan mereka mengikuti Jesus.  
Salah seorang daripada mereka, iaitu Andrew, saudara lelaki 
kepada Simon Petrus, telah mendengar kata-kata Yohanes, dan 
mengikut Jesus.  Andrew berjumpa dengan abangnya Simon, dan 
membawanya kepada Jesus.  Jesus menamakannya Cephas.  
Keesokan harinya, Jesus pergi ke Galilea dan berjumpa Filipus.  
Kemudian Filipus berjumpa dengan Nathaneal.  Tiada sesiapa 
yang sedang membaiki jala dalam cerita ini. 

45. Matius 3:13-16  Di situ Jesus menemui Yohanes Pembaptis dan 
meminta supaya dibaptis olehnya.  Yohanes mengenali Jesus 
dan menolak permintaan itu.  Dia berkata, “Sayalah yang 
seharusnya dibaptis oleh tuan.  Tetapi Tuan pula yang datang 
kepada saya!”  Tetapi Jesus menjawab, “Untuk sekarang ini 
biarlah demikian, kerana dengan jalan ini kita melaksanakan 
segala yang dikehendaki oleh Allah”.  Yohanes pun bersetuju.  
Setelah Jesus dibaptis, dia keluar dari air sungai itu.  Tiba-tiba 
langit terbuka dan Jesus nampak Roh Allah turun seperti 
burung merpati ke atasnya. 

Yohanes mengenali Jesus sebelum merpati turun. 

Yohanes 1:32-34  Yohanes memberi kesaksian ini, “Dahulu aku 
belum tahu siapa dia itu.  Tetapi Allah yang menyuruh aku 
membaptis orang dengan air berfirman kepadaku, ‘Engkau akan 
nampak Roh Allah turun lalu tinggal di atas seseorang.  Dialah 
yang akan membaptis orang dengan Roh Allah’.  Aku nampak 
Roh Allah turun seperti burung merpati dari langit lalu tinggal di 
atasnya.  Aku sudah nampak kejadian ini”, kata Yohanes, “dan 
aku memberitahu kamu bahawa dialah Anak Allah”. 

... Hanya selepas merpati turun baharulah Yohanes mengenali 
Jesus. 

Juga: Di dalam Matius 11:2-3  Apabila Yohanes Pembaptis yang 
berada di penjara mendengar tentang apa yang dilakukan oleh 
Kristus, dia menghantar beberapa pengikutnya kepada Jesus.  
Mereka berkata, “Adakah Guru orang yang dikatakan akan 
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datang menurut janji Allah, atau adakah kami harus menanti 
seorang lain?”. 

Ayat pertama mengatakan Yohanes mengenali Jesus sebelum 
merpati turun.  Ayat kedua mendakwa beliau tidak mengenalinya 
sehinggalah merpati turun.  Ayat ketiga mengambil jalan tengah. 

46. Markus 7:32-35  (Setelah meninggalkan pantai Tyre dan Sidon, 
Jesus tiba ke tasik Galilea.  Seorang lelaki buta dan gagap 
dibawa berjumpa Jesus.  Jesus menyembuhkannya) 

Matius 15:29-31 Jesus menyusur tasik Galilea.  Banyak orang 
datang kepadanya dan membawa orang yang tempang, yang 
buta, yang lumpuh, yang bisu dan banyak lagi orang sakit.  
Mereka meletakkan semua orang ini di hadapan Jesus dan Jesus 
menyembuhkan mereka semua.  Orang ramai hairan apabila 
mereka melihat yang bisu bercakap, yang lumpuh berjalan, yang 
tempang sembuh, dan yang buta melihat.  Mereka memuji-muji 
Allah umat Israel. 

47. Yohanes 13:21-27  Lalu dia (Jesus) berkata dengan terus terang, 
“Sungguh benar kata-kataku ini; adalah seorang daripada engkau 
akan mengkhianati aku”.  Pengikut-pengikut Jesus saling 
memandang kerana mereka tidak tahu orang yang dimaksudkan 
olehnya.  Pengikut yang dikasihi oleh Jesus duduk di sebelah 
Jesus.  Oleh itu Simon Petrus memberi isyarat kepadanya, 
“Tanyalah Guru siapa yang dimaksudkannya”.  Pengikut itu 
mendekati Jesus lalu bertanya, “Siapakah dia, ya Tuan?”.  Jesus 
menjawab, “Orang yang aku beri roti yang aku celup ke dalam 
mangkuk, dialah orangnya”.  Oleh itu Jesus mengambil sedikit 
roti, mencelupnya ke dalam mangkuk lalu dia memberikannya 
kepada Judas, anak Simon Iskariot.  Sebaik sahaja Judas 
menerima roti itu, Iblis masuk ke dalam hatinya.  Lalu Jesus 
berkata kepadanya, “Segeralah lakukan apa yang mahu kamu 
lakukan”. 

Matius 26:21-25  Jesus berkata, “Ketahuilah, seorang daripada 
kamu akan mengkhianati aku”.  Pengikut-pengikutnya sangat 
sedih.  Seorang demi seorang mula bertanya kepada Jesus, 
“Tentu bukan aku yang Tuan maksudkan?”.    Jesus menjawab, 
“Orang yang ikut mencelup roti ke dalam mangkuk dengan aku, 
dialah yang akan mengkhianati aku.  Memang Anak Manusia 
akan mati seperti yang tertulis di dalam Alkitab, tetapi alangkah 
malangnya orang yang mengkhianati Anak Manusia!  Lebih baik 
jika orang itu tidak pernah dilahirkan!”.  Lalu Judas pengkhianat 
itu berkata, “Tentu bukan saya yang Guru maksudkan?”.  Jesus 
menjawab, “Demikianlah katamu!”. 

48. Matius 27:38-44, Markus 15:32 (Kedua-dua pencuri mencemuh 
Jesus). 

Lukas 23:39-43 (Salah seorang penjahat mencemuh Jesus 
sementara yang seorang lagi menegur Jesus dan meminta Jesus 
mengingatinya di syurga, Jesus berjanji bahawa dia akan 
bersamanya di syurga) 

49. Kisah Rasul-rasul 1:18 (Judas membeli sebuah ladang 
menggunakan kepingan-kepingan perak). 

Matius 27:6-7 (Ketua-ketua paderi membeli ladang 
menggunakan kepingan-kepingan perak) 

50. Matius 4:5-8 (Iblis membawa Jesus ke puncak rumah Tuhan, 
kemudian ke gunung yang tinggi.) 

Lukas 4:5-7 (Iblis membawa Jesus ke tempat yang tinggi, 
kemudian ke puncak rumah Tuhan) 

51. Yohanes 2:18-19  Para penguasa Yahudi bertanya kepada Jesus, 
“Mukjizat apakah yang akan kamu lakukan untuk membuktikan 
bahawa kamu berhak bertindak seperti ini?”.  Jesus menjawab, 
“Runtuhkanlah Rumah Tuhan ini, lalu dalam tiga hari aku akan 
membinanya kembali”. 

Matius 26:60-61 Akhirnya dua saksi palsu tampil ke hadapan, 
“Orang ini berkata, ‘Aku merobohkan Rumah Tuhan dan dalam 
tiga hari aku dapat membinanya”. 

Bagaimana mungkin mereka adalah saksi-saksi palsu jika Jesus 
memang berkata demikian. 

52. Matius 15:22 (Wanita yang meratapi anak perempuannya berasal 
dari Kanaan) 

Markus 7 (Wanita yang meratapi anak perempuannya berbangsa 
Greek dari suku Sirofenesia) 

53. Matius 26:48-50 Pengkhianat itu telah menentukan satu tanda 
bagi mereka.  Dia berkata, “Orang yang saya cium, itulah dia. 
Tangkaplah dia!”.  Apabila Judas tiba, dia segera menghampiri 
Jesus dan berkata, “Salam sejahtera, Guru”, lalu menciumnya.  
Jesus menjawab, “Cepatlah kawan”. 

Yohanes 18:3-12  Oleh itu Judas pergi ke tempat itu sambil 
membawa sepasukan askar Rom dan beberapa orang pengawal 
Rumah Tuhan yang disuruh oleh ketua-ketua imam dan orang 
Farisi.  Mereka membawa senjata, lentera dan suluh.  Jesus 
mengetahui semua yang akan berlaku terhadap dirinya.  Oleh itu 
dia menghampiri mereka lalu bertanya, “Siapakah yang kamu 
cari?”.  Mereka menjawab, “Jesus, orang dari Nasaret”.  Jesus 
berkata kepada mereka, “Akulah dia”.  Judas, pengkhianat itu, 
berdiri dengan mereka di situ.  Apabila Jesus berkata kepada 
mereka, “Akulah dia”, mereka semua undur lalu rebah ke tanah.  
Sekali lagi Jesus bertanya kepada mereka sekali lagi, “Siapakah 
yang kamu cari?”.  Mereka menjawab, “Jesus, orang dari 
Nasaret”.  Jesus berkata, “Bukankah sudah aku katakan bahawa 
akulah dia?  Jika aku yang kamu cari, biarkan pengikut-
pengikutku pergi.  Dia berkata demikian supaya berlakulah apa 
yang dikatakannya dulu, “Ya Bapa, tidak seorang pun yang kau 
serahkan kepadaku akan sesat”.  Simon Petrus yang mempunyai 
sebilah pedang, menghunusnya lalu mengerat telinga kanan 
hamba Imam Agung.  Nama hamba itu Malkhus.  Lalu Jesus 
berkata kepada Petrus, “Sarungkan pedangmu kembali!  Aku 
hanya meminum dari cawan penderitaan yang diberikan oleh 
Bapa kepadaku.”  Kemudian askar-askar Rom bersama 
komandan mereka dan pengawal-pengawal Yahudi menangkap 
dan mengikat Jesus. 

54. Rom 3:28  Kesimpulannya begini: seseorang berbaik semula 
dengan Allah, kerana dia percaya kepada Jesus Kristus, dan 
bukan kerana dia melakukan apa yang diwajibkan oleh Taurat 

Yakobus 2:14,20  Saudara-saudaraku!  Tidak ada gunanya 
seorang berkata, “Saya beriman”, jika perbuatannya tidak 
membuktikan imannya.  Iman semacam itu tidak dapat 
menyelamatkannya... Alangkah bodohnya kamu!  Adakah perlu 
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dibuktikan bahawa iman tanpa amal baik itu sia-sia?” 

55. Rom 4:2, Rom 5:12, Rom 5:14, 1 Korintus 15:20 (Paul 
mengatakan bahawa semua) 

Ezekiel 18:20, Ulangan 24:16, Jeremiah 31:29-30, Ezekiel 18:1-
9 (Tuhan berfirman bahawa tiada manusia yang 
dipertanggungjawabkan ke atas dosa bapa mereka.  Tiada 
manusia yang mewarisi dosa) 

56. Kejadian 6:6  Dan menyesallah TUHAN bahawa Dia telah 
menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatiNya. 

Bilangan 23:19  Allah bukanlah manusia, sehingga Dia berdusta, 
bukan anak manusia, sehingga Dia menyesal.  Masakan Dia 
berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak 
menepatinya? 

(Tuhan menyesal atau tidak?) 

57. 2 Samuel 8:4 (7 ratus tentera berkuda) 1 Tawarikh 18:4 (7 ribu tentera berkuda) 

58. 1 Tawarikh 21:12 (kebuluran selama tiga tahun)  2 Samuel 24:13 (Kebuluran selama tujuh tahun) 

59. Ulangan 2:19 & Ulangan 2:37 (Musa tidak diberikan apa pun 
dari negeri bani Amon) 

Joshua 13:24-25 (Musa diberikan tanah di Amon sebagai 
warisan) 

60. 2 Samuel 24:9 (800,000+500,000) 1 Tawarikh 21:5 (1,100,000+470,000) 

61. 2 Tawarikh 36:9 (Lapan tahun, tiga bulan +10 hari) 2 Raja-raja 24:8 (Lapan belas tahun, tiga bulan) 

62. 2 Samuel 10:18 (700, 40,000 tentera berkuda) 1 Tawarikh 19:18 (7000, 40,000 tentera berjalan kaki) 

63. 1 Raja-raja 7:26 (dua ribu mandian) 2 Tawarikh 4:5 (tiga ribu mandian) 

64. 2 Samuel 6:23 (Michal tiada anak) 2 Samuel 21:8 (Michal mempunyai  lima orang anak lelaki) 

65. Kejadian 6:3 (usia manusia tidak akan melebihi 120 tahun) Kejadian 11:10-32 (500,438,433,464, ..dll.) 

66. 2 Tawarikh 9:25 (4,000 gerai) 1 Raja-raja 4:26 (40,000 gerai) 

67. Yesaya 40:28 (Tuhan tidak lelah atau lesu) Keluaran 31:17 (Tuhan beristirehat dan merasa segar) 

68. Kejadian 1: (Tuhan mencipta pokok-pokok, kemudian binatang, 
kemudian lelaki dan perempuan)  

Kejadian 2: (Tuhan mencipta lelaki, kemudian pokok-pokok, 
kemudian binatang, kemudian wanita) 

69. Ezekiel 45 and 46 (Doktrin persembahan dan pengorbanan) Bilangan 28 and 29 (Doktrin yang bertentangan mengenai 
persembahan dan pengorbanan) 

70. 1 Tawarikh 8:29-38 (Satu senarai nama-nama) 1 Tawarikh 9:35-44 (Senarai nama-nama yang bercanggah) 

71. 2 Samuel 5 and 2 Samuel 6 (Daud membawa kapal selepas 
bertempur dengan Filistin) 

 

1 Samuel 13 and 1 Samuel 14 (Daud membawa kapal sebelum 
bertempur dengan Filistin) 

72. Kejadian 6:19-20 (Noh dikehendaki membawa “setiap makhluk, 
sepasang daripada setiap jenis...” di dalam bahteranya. 

Kejadian 7:2-3 (Noh dikehendaki membawa “daripada setiap 
binatang yang suci sebanyak tujuh, jantan dan betina: dan 
binatang yang tidak suci hendaklah di bawa sebanyak dua 
pasang, jantan dan betina...) di dalam bahteranya. 

73. 2 Samuel 8:1 (Daud merampas Methegammah dari tangan kaum 
Filistin). 

1 Tawarikh 18:1 (Daud merampas Gath dari tangan kaum 
Filistin). 

74. 2 Samuel 8:8 Dan dari Betah dan dari Berotai, iaitu kota-
kotanya Hadadezer, raja Daud mengangkut amat banyak 
tembaga. 

1 Tawarikh 18:8  Dan dari Tibhat dan dari Kun, iaitu kota-
kotanya Hadadezer, Daud mengangkut amat banyak tembaga; 
dari padanya Salomo membuat "laut" tembaga, tiang-tiang dan 
perlengkapan tembaga.  

75. 2 Samuel 8:10  (“Kemudian Toi menghantar anaknya Joram 
kepada Raja Daud”) 

1 Tawarikh 18:10  (“Dia menghantar anaknya Hadoram kepada 
raja Daud”) 

76. 2 Samuel 8:12  yakni perak dan emas dari orang Siria, dari 
orang Moab, dari bani Amon, dari orang Filistin, dari orang 
Amalek  

1 Tawarikh 18:11 ...dari orang Edom, dari orang Moab, dari bani 
Amon, dari orang Filistin dan dari orang Amalek. 

77. 2 Samuel 8:13  Demikianlah Daud mendapat nama, dan ketika ia 
pulang, ia menewaskan delapan belas ribu orang Siria di 
Lembah Asin. 

1 Tawarikh 18:13  Lalu ia menempatkan pasukan-pasukan 
pendudukan di Edom, sehingga seluruh Edom diperbudak oleh 
Daud.  

78. 2 Samuel 8:17  (“dan Seraiah adalah juru tulis”) 1 Tawarikh 18:16 (“dan Shavsha adalah juru tulis”) 

79. 1 Raja-raja 15:33-16:6  Dalam tahun ketiga zaman Asa, raja 
Yehuda, Baesa bin Ahia menjadi raja atas seluruh Israel di Tirza. 
Dia memerintah dua puluh empat tahun lamanya…  Kemudian 
Baesa mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek 
moyangnya, dan ia dikuburkan di Tirza.  
 

3+24=27 

2 Tawarikh 16:1 Pada tahun ketiga puluh enam pemerintahan 
Asa majulah Baesa, raja Israel, hendak berperang melawan 
Yehuda. Dia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu 
lintas kepada Asa, raja Yehuda.  

Tetapi dia telah meninggal dunia pada tahun kedua puluh tujuh!  
Adakah dia dihidupkan semula?  Bagaimanakah dia melawan 
Yehuda sepuluh tahun selepas kematiannya? 

80. Kejadian 7:1 Noh seorang yang benar  

Ayub 1:1, Ayub 1:8, Ayub 2:3, Ayub seorang yang 
benar;.Lukas 1:6 Zakaria dan Elizabeth adalah benar 

Kejadian 17:1 Ibrahim seorang yang benar 

Rom 3:10 tidak seorang pun yang benar, tidak seorang pun  

1Yohanes 1:8-10 Tidak seorang pun yang pernah benar  
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Amos 5:16 Sesetengah orang adalah benar (yang menjadikan 
doa mereka makbul). 

81. Kejadian 11:12 Arpachshad (Arphaxad) adalah bapa kepada 
Salah (Sala) 

Lukas 3:35-36 Kainan adalah bapa kepada of Shelah. 
Arpachshad (Arphaxad) adalah datuk kepada (Sala). 

82. Matius 19:26  Allah dapat melakukan segala perkara  

Markus 10:27  Allah dapat melakukan segala perkara 

Hakim-hakim 1:19  Dan TUHAN menyertai suku Yehuda, 
sehingga mereka menduduki pergunungan itu; tetapi tidak dapat 
menghalau penduduk yang di lembah, sebab orang-orang ini 
mempunyai kereta-kereta besi.  

(Jika saya berada di dalam kereta api atau kapal selam “besi”, 
adakah Tuhan tidak mempunyai kuasa ke atas saya?) 

83. Keluaran 20:14  Tuhan melarang zina.  Ini adalah salah satu 
daripada sepuluh rukun-rukun. 

Hosea 1:2  Tuhan memerintahkan Hosea "Pergilah, kahwinilah 
seorang perempuan sundal”  

84. Bilangan 33:38-42  Harun meninggal di Gunung Hor.  Selepas 
kematiannya, kaum Israel pergi dari Gunung Hor ke Zalmonah, 
ke Punon, .. dsb. 

Ulangan 10:6-7   Harun meninggal di Mosera.  Selepas 
kematiannya, kaum Israel pergi dari Mosera ke Gudgodah ke 
Jotbath. 

 

85. Hakim-hakim 4:21  Sisera sedang tidur apabila isteri Heber, 
Jael, membunuhnya dengan menikam paku di dahinya. 

Hakim-hakim 5:24-27  Sisera sedang berdiri apabila isteri Heber, 
Jael, membunuhnya dengan menikam paku di dahinya.  Dia 
rebah di kaki Jael. 

86. JS 10:38-40 Joshua sendiri yang menahan Debir.  JG 1:11-15  Othniel yang menangkap Debir lalu dia dijodohkan 
dengan anak perempuan Kaleb, iaitu Achsah. 

87. 2 Samuel 24:24 Daud membayar 50 shekels perak 1 Tawarikh 21:22-25 David membayar 600 shekels emas 

88. 1 Raja-raja 5:16 Pegawai-pegawai Sulaiman adalah seramai 
3300. 

2 Tawarikh 2:2 Pegawai-pegawai Sulaiman adalah seramai 3600  

89. 1 Raja-raja 7:15:  Setinggi 18 hasta. 2 Tawarikh 3:15-17:  Setinggi 35 hasta. 

90. Bilangan 25:9 (24000) 1 Korintus 10:8 (23000) 

91. Ezra 2:6 (2812) Nehemiah 7:11 (2818) 

92. Ezra 2:8 (945) Nehemiah 7:13 (845) 

93. Ezra 2:12 (1222) Nehemiah 7:17 (2322) 

94. Ezra 2:15 (454) Nehemiah 7:20 (655) 

95. Ezra 2:19 (223) Nehemiah 7:22 (328) 

96. Ezra 2:28 (223) Nehemiah 7:32 (123) 

 


