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B enar! Tetapi bukan oleh orang Nasrani/Kristian. 
Pemalsuan-pemalsuan kitab Injil ini terjadi 

selepas “Berita Baik” daripada Allah ditulis oleh 
orang-orang yang diberi wahyu.  Pemalsuan Injil ini 
dilakukan oleh tokoh-tokoh agama palsu yang         
menyelewengkan ajaran daripada Injil yang asli.  
Dalam buku yang ditulis oleh mereka, tokoh-tokoh 
agama tersebut mengaku diri sebagai para  rasul 
Yesus.  Hal seperti ini jelas tidak benar sebab rasul-
rasul Yesus yang dimaksudkan sudah  meninggal  
puluhan bahkan ratusan tahun sebelum buku-buku injil 

palsu tersebut ditulis.  Sampai sekarang inipun kita 
jumpai berbagai macam  bentuk kitab injil palsu yang 
ditulis oleh mereka seperti Injil Barnabas, Injil Petrus, 

Injil Tomas, Injil Ibrani dan banyak lagi.   

Injil palsu yang paling baru dan paling mudah untuk 
dibuktikan kepalsuannya ialah “Injil Barnabas”. 
Ramai  orang belum pernah melihat salinan kitab itu 
dengan mata sendiri, sehingga mereka sendiri jahil  
mengenai isi kandungannya. Injil Barnabas di-
percayai ditulis antara tahun 1500 dan 1590 di 
Eropah Selatan dengan tujuan untuk membuktikan 
bahawa kebenaran-kebenaran Berita Baik tentang 
Penyelamatan Allah yang asli itu tidak benar.  Ia 
pertama kali dijumpai pada 1920-an dan mula   
dicetak dan disebar luas pada tahun 1973.   
 

Banyak penyelewengan yang terdapat dalam Injil 
Barnabas ini. Percanggahan dan kesalahan fakta 
sejarah yang jelas, peristiwa, geografi tanah Israel 
dan  mata wang yang terdapat dalam Injil Barnabas  
membuktikan buku tersebut tidak mungkin ditulis  
pada abad pertama Masihi.  Gaya bahasa Itali dan 
terminologi yang digunakan mirip dengan tulisan-
tulisan Dante di abad ke-14, 1,500 tahun selepas 
kematian Barnabas!  Sedangkan empat Injil yang 

ada dalam Alkitab (Matius, Markus, Lukas dan    
Yohanes) ditulis pada abad pertama Masihi! 
 

Mungkinkah seorang Kristian yang percaya teguh 
kepada Injil berani untuk cuba memalsukannya?   
Jangan lupa amaran dari Tuhan “Tetapi sekalipun 
kami atau seorang malaikat dari syurga yang    
memberitakan kepada kamu suatu injil yang lain 

Benarkah Alkitab (Injil) Kita            

Pernah Dipalsukan? 



dari Injil yang telah kami beritakan kepadamu, 
terkutuklah dia” (Galatia 1:8)  
 

Bukti dari Sejarah 

Nas Alkitab pertama kalinya ditulis di atas papirus, 
sejenis kertas yang diperbuat daripada pokok      
papirus.  Helaian papirus dilekatkan menjadi satu 
dan digulungkan sebagai skrol. Penemuan Nas     
Alkitab yang diberi nama sebagai “Skrol Laut Mati” 
dipercayai ditulis di atas papirus  sekitar 125 SM di 
gua Qumran, adalah satu bukti yang nyata tentang 
kesahihan Alkitab. Perbandingan kandungan manu-
skrip (tulisan tangan)  lengkap teks Ibrani tentang 
Yesaya pada skrol tersebut dengan Kitab  Perjanjian 
Lama yang ada tidak banyak perbezaan yang   

signifikan kecuali  ejaan.  

Sementara Perjanjian Baru pula pernah terdokumen 
sebanyak 24,633 manuskrip yang bahasa asalnya 
ditulis dalam bahasa Yunani. Terdapat kira-kira 
5,500 salinan yang masih wujud sampai sekarang.  
Kebanyakan manuskrip Perjanjian Baru yang    

terkumpul ditulis antara tahun 150 – 200 Masihi.   

Buku-buku Perjanjian Baru sudah tersebar luas sejurus 
selepas ianya tertulis. Teks dari Matius 26 yang ditulis 
di atas papirus pada 68 Masihi dijumpai di Mesir 
dan kini berada di Magdalene College, Oxford. 
Seandainya Matius masih hidup semasa buku itu di-
tulis, kenapa dia tidak cuba untuk membetulkannya 

kalau sudah diubah  pada waktu itu?  

Beberapa contoh dokumen purba  yang mengandungi 
kedua-dua Perjanjian Lama dan Baru adalah seperti 
Codex Sinaiticus yang ditulis pada pertengahan abad 
keempat dan Codex Alexandrinus ditulis pada awal 
abad kelima. Kedua-duanya diabadikan di Muzium 
British di London.   Codex Vaticanus  yang ditulis pada 
awal abad keempat mengandungi keseluruhan    
Alkitab.  Dokumen ini disimpan di perpustakaan 
Vatikan di Rom.  Codex Ephraemi  yang ditulis pada 
awal abad kelima pula disimpan di Perpustakaan       
Kebangsaan di Paris.  Kesemuanya adalah dalam 

bahasa asal mereka! 

Banyak lagi manuskrip papirus yang telah dijumpai 
dan kesemuanya membuktikan ketulenan teks-teks 
yang kita miliki sekarang. Mereka wujud sebelum 
kelahiran Nabi Muhammad (570 Masihi). Jadi 
bagaimana tuduhan Alkitab  telah diubah ini boleh 

timbul? 



Dakwaan kitab Injil telah dipalsukan membingungkan 
kerana Nabi Muhammad sendiri menggalakkan 
orang membaca semua kitab – Taurat Musa, Zabur 
Daud dan Injil Isa (Sura 5:44, 46, 68). Jika Injil  telah 
diubah, adakah itu berlaku sebelum atau selepas  
Muhammad? Jika ianya berlaku sebelum Muhammad, 
kenapa Allah menyuruh Muhammad merujuk kepada 
kitab yang telah diubah sebagai petunjuk hidayah?  
(Sura 2:41; 10:37, 94; 6:92; 12:111; 21:7).  Jika 
ianya diubah selepas Muhammad, mengapa Al 
Quran mengesahkan Kitab Suci tidak boleh diubah? 
(Sura 6:34, 115; 10:65).  Bukankah dakwaan yang 
mengatakan Alkitab telah diubah bercanggah 

dengan kebenaran dalam Quran?  

Sesungguhnya, mitos bahawa orang Kristian memutar-

belitkan Nas Alkitab mereka hanya bermula dengan 
Ibn-Khazem yang meninggal dunia di  Cordoba pada 
1064!   Semasa  berpolemik  dengan  orang  Kristian,      
beliau mempercayai  bahawa “sekiranya  kita  dapat  
membuktikan kepalsuan buku-buku mereka, hal itu 
akan melemahkan hujah-hujah mereka yang diambil 
daripadanya.” Beliau menemui percanggahan antara 
Sura 4:157 yang mengatakan orang Yahudi tidak 
menyalib Yesus.  Lalu beliau mengambil kesimpulan, 
“disebabkan Al Quran  semestinya benar, Injil yang 
bertentangan itulah yang palsu.  Tetapi Muhammad  
memberitahu kita supaya menghormati Injil.  Oleh 
sebab itu, teks yang ada pada masa itu sudah tentu 

telah dipalsukan oleh orang-orang Kristian.”  

Idea ini kemudian dikembangkan oleh Salikh Ibn-al-
Khusain (meninggal dunia 1200) dan Ahmed al-
Qarafi (meninggal dunia 1285), dan sejak itu 
dakwaan   Alkitab telah dipalsukan menjadi ciri yang 

kekal untuk pembela-pembela Islam. 
 

Kesaksian Alkitab Sendiri 

Apakah kesaksian Alkitab terhadap dirinya sendiri? 
“Segala tulisan yang diilhamkan Allah…”(2 Timotius 
3:16); Petrus mengatakan tulisan-tulisan Paulus     



sebagai Firman Tuhan kerana “ada orang yang cuba 
memutarbalikkan ajarannya, sama seperti yang 
mereka lakukan dengan tulisan-tulisan suci yang 
lain.” (2 Petrus 3:16) “Hukum Taurat diberikan oleh 
Musa” (Yohanes 1:17) dan Yesus berkata “Kitab Suci 
tidak dapat dibatalkan” (Yohanes 10:35).  Perkataan-
perkataan-Nya adalah ‘roh dan hidup’ (Yohanes 
6:63) dan   perkataan-Nya adalah ‘perkataan hidup 

yang kekal’ (Yohanes 6:68). 

Adakah ada orang Kristian yang berani menambah 
atau mengurangkan sebahagian daripada Firman 
Tuhan bila sudah diberi amaran keras dalam Wahyu 
22:18-19? “Jika seorang menambahkan sesuatu 
kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan 
menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka 

yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang            
mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan 
dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil 
bahagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota 

kudus…”  

 

Untuk Peneguhan Iman Kita: 

Lain kali bila anda dicabar tentang kesahihan      

Alkitab, katakan kepada mereka: 

“Di dalam pengalaman dan pengetahuan saya, Kitab 
Injil adalah benar dan sahih.  Jika anda mendakwa 
Kitab Injil telah diubah dan dipalsukan, bolehkah  

anda tunjukkan: 

 Apakah yang original/asli? 

 Apakah yang  telah diubah atau dipalsukan? 

 Siapakah yang telah mengubahnya? 

 Di manakah ia telah diubah? 

 Bilakah ia telah diubah? 

Jika anda dapat buktikan kesemua itu, baharulah 

saya mahu mempertimbangkan dakwaan Kitab Injil 

telah dipalsukan!” 


